


JOGOS DE TODOS 
OS SANTOS
um estudo da construção 
de mundos ficcionais 
nos videogames baianos



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor

João Carlos Salles Pires da Silva

Vice-reitor

Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Assessor do Reitor

Paulo Costa Lima

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Diretora

Flávia Goulart Mota Garcia Rosa

Conselho Editorial

Alberto Brum Novaes

Angelo Szaniecki Perret Serpa

Caiuby Alves da Costa

Charbel Niño El Hani

Cleise Furtado Mendes

Evelina de Carvalho Sá Hoisel

Maria do Carmo Soares de Freitas

Maria Vidal de Negreiros Camargo

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da 
Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada 
pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Apoio financeiro



João Araújo

Lynn Alves

Filipe Pereira

Beatriz Oliveira

JOGOS DE TODOS 
OS SANTOS
um estudo da construção 
de mundos ficcionais 
nos videogames baianos

Salvador | EDUFBA | 2021



2021, autores.
Direitos para esta edição cedidos à Edufba.
Feito o Depósito Legal.

Grafia atualizada conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
de 1990, em vigor no Brasil desde 2009.

Capa e projeto gráfico   Igor Almeida
Revisão e normalização   Equipe Edufba

Sistema Universitário de Bibliotecas – UFBA

A663     Araújo, João
  Jogos de todos os santos: um estudo da construção   
 de mundos ficcionais nos videogames baianos / João Araújo …  
 [et al.] . - Salvador: Edufba, 2021.
 171 p.

  ISBN: 978-65-5630-137-2

  I. Jogos eletrônicos - indústria. II. Videogames – Bahia.   
III. Representações sociais. 1. Título: um estudo     
da construção de mundos ficcionais nos videogames baianos.

      CDU: 79(813.8)

Elaborada por Geovana Soares Lira CRB-5: BA-001975/O

Editora afiliada à

Editora da UFBA
Rua Barão de Jeremoabo
s/n – Campus de Ondina
40170-115 – Salvador – Bahia
Tel.: +55 71 3283-6164
www.edufba.ufba.br | edufba@ufba.br



Sumário

6 Prefácio

Victor Cayres

11 Introdução: Games, indústria e representações 

culturais – um panorama brasileiro

37 I. Alguns caminhos metodológicos

61 II. Lyu e os guardiões da floresta

103 III. ÁRIDA: uma metáfora para a história de luta 

e perda do sertão baiano

144 Considerações finais

150 Posfácio: Nas trilhas de Lyu e Cícera – 

delineando diretrizes para a construção 

de mundos ficcionais no universo dos games

161 Referências

168 Sobre os autores



6

Prefácio

Não é incomum quando, numa conversa informal, ao ouvir que 

trabalho com pesquisa e desenvolvimento de jogos digitais, o 

interlocutor responda perplexo: mas existe desenvolvimento de 

jogos na Bahia? Sim, existe! E aquele com quem falo fica ainda 

mais estupefato quando começo enumerar as diversas empre-

sas, estúdios, coletivos, grupos de pesquisa e associações que 

atuam no desenvolvimento de jogos por aqui. E, claro, posso fa-

lar apenas das iniciativas que conheço, certamente há muitas 

outras. Ainda que vivamos no país que mais consome jogos di-

gitais na América Latina, pouco se conhece os jogos brasileiros. 

E se formos mais específicos: os jogos baianos, quem conhece?

Em 2017, a Agência Nacional do Cinema (Ancine), reco-

nhecendo os games como produtos audiovisuais, lançou o seu 

primeiro edital de fomento ao desenvolvimento de jogos ele-

trônicos. O processo seletivo revelou alguns fatos curiosos so-

bre a nossa (in)existência. O estado da Bahia teve oito projetos 

habilitados. Entre eles, três provinham de empresas de games, 

dois de empresas de tecnologias digitais com escopo mais am-

plo e três eram propostos por produtoras audiovisuais. Desses 

projetos, seis chegaram à fase final, o que mantinha a Bahia 

numa posição de destaque entre os estados com mais proje-

tos a chegar nesse ponto do processo seletivo. Felizmente tive-

mos um projeto contemplado: ÁRIDA, proposto pela empresa 

Virtualize, em parceria com a então nascente empresa AOCA, 

que é objeto de um estudo mais detalhado nesse livro. Os re-

tornos sobre os não selecionados, entretanto, também dizem 

muito sobre o cenário do nosso estado.
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Naquele momento, entrei em contato com todos as empre-

sas baianas participantes da chamada pública, que gentilmen-

te me deram acesso à avaliação dos seus jogos submetidos no 

edital. Os dados que se seguem evidenciam algumas das nos-

sas particularidades. A avaliação do certame dava-se conforme 

quatro conjuntos de critérios, nos quais os projetos recebiam 

notas de 1 a 5.

Entre os primeiros critérios de avaliação, estavam aqueles 

relacionados aos aspectos criativos. Quanto a “As mecânicas e 

sua relação lógica com a representação do avatar”, as empresas 

baianas tiveram uma nota média 3,9. Quanto à “Abrangência 

do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao públi-

co”, a nota média das empresas foi ainda maior: 4,2. No critério 

“Arte e narrativa”, a nota média foi 4,0.

De maneira contraditória às notas do primeiro grupo de 

critérios, as notas do segundo grupo, referente à experiência 

da equipe, foram bem mais baixas. Em média, os gerentes de 

projeto tiveram nota 3,0; os game designers e chefes de pro-

gramação ficaram ambos com média 2,7. Daí, surgem algumas 

perguntas. Entre elas, destaco: como game designers conside-

rados inexperientes conseguiram produzir conteúdo criativo 

tão bem avaliado nos critérios anteriores?

O critério de avaliação da equipe, no contexto do PRODAV 

14/17, considerava especialmente os resultados comerciais dos 

jogos produzidos pelos profissionais que atuariam em cada um 

dos cargos avaliados. Entretanto, o cenário de desenvolvimen-

to do Estado da Bahia é marcado por uma forte relação com a 

Universidade. O Relatório Final do Mapeamento da Indústria 

de Brasileira e Global de jogos digitais de 2014, encomendado 

pelo BNDES, já mostrava essa realidade. Ainda que o Estado 

apresentasse apenas 3,36% das empresas desenvolvedoras de 

games do país, a Bahia aparecia também como o estado que 
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mais teve jogos desenvolvidos por Universidades no Brasil até 

aquele ano. Foram 14 jogos até 2014, o dobro dos jogos produ-

zidos nas Universidades de São Paulo, estado que aparecia em 

segundo lugar nesse quesito. O relatório destaca a importância 

do pioneirismo do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais e 

a atuação da professora Lynn Alves nesse cenário, assim como 

evidencia a importância da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado Bahia (Fapesb) no desenvolvimento de diversos jogos 

entre as fundações de amparo à pesquisa estaduais. Em resu-

mo, profissionais que trabalharam no desenvolvimento de jo-

gos produzidos pelas universidades, financiados por agencias 

de pesquisa e distribuídos gratuitamente no estado, tiveram 

sua experiência invalidada pelo critério de avaliação.

O caso que trago aqui, dos resultados da primeira edição 

do PRODAV 14, é apenas um exemplo de um fenômeno mais 

complexo abordado ao longo desse livro: não é incomum que 

os critérios pretensamente objetivos, incluindo os da metodo-

logia científica, invisibilizem o cenário de desenvolvimento de 

jogos na Bahia. Veremos ao longo do texto que se segue, por 

exemplo, que mesmo pesquisas acadêmicas que se propõem 

a estudar jogos brasileiros ligados às matrizes culturais que 

compõem o país, deixam de enxergar jogos baianos que tra-

zem justamente essa perspectiva. Daí a importância do projeto 

Jogos de Todos os Santos, que põe em destaque esse cenário em 

suas especificidades.

Neste livro, são analisados dois jogos realmente represen-

tativos do cenário local. O Gamebook guardiões da floresta é um 

caso emblemático do desenvolvimento de jogos no contexto 

acadêmico. Associadas a esse produto cultural, híbrido de jogo 

e livro, diversas pesquisas acadêmicas se desenvolveram tra-

zendo perspectivas ligadas à educação, neuropsicologia, com-

putação, dramaturgia, entre outras. A multirreferencialidade 
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da equipe necessária para desenvolver um jogo, e mais ainda de 

um gamebook que pretende estimular funções executivas em 

crianças, especialmente em sujeitos com Transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH), ganha, no contexto da 

Universidade, um espaço profícuo para uma diversa produção 

de conhecimento.

ÁRIDA, por outro lado, tem o mérito não apenas de ter sido 

a única propriedade intelectual baiana a conseguir ultrapassar 

a etapa final do mencionado processo seletivo do Prodav 14/17. 

É,  além disso,  uma série de jogos desenvolvidos na Bahia que 

conseguiu furar algumas das barreiras de critérios que nos invi-

sibilizam diante do cenário nacional e internacional. Não apenas 

no processo de captação de recursos para o seu desenvolvimen-

to, mas também em diversos outros espaços, como festivais im-

portantes destinados à exibição de jogos, a crítica especializada 

e as plataformas internacionais de distribuição de games.

Em conjunto, esses dois jogos também evidenciam um pro-

cesso de amadurecimento do cenário de desenvolvimento de 

games no estado, na medida em que a AOCA Game Lab, em-

presa desenvolvedora de ÁRIDA, tem o seu surgimento dire-

tamente ligado ao Centro de Pesquisa Comunidades Virtuais, 

que produziu o Gamebook guardiões da floresta. Talvez, o caso 

evidencie a tendência de que o forte contexto de pesquisa e 

desenvolvimento de jogos na Bahia, especialmente ligado à 

Universidade, agora caminha em direção ao mercado.

A escolha desses jogos também permite destacar outra 

tendência do cenário local, a valorização das diversas matrizes 

culturais que compõem o nosso estado e país. Esse ponto abre 

uma questão fundamental, também abordada neste livro, que 

é a dificuldade para representar a cultura brasileira para além 

exotização e da folclorização das nossas lendas, mitos e da es-

piritualidade dos povos que se encontraram nesse território. 
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E sempre vale a pena lembrar que esse encontro não se deu 

de forma amistosa e que as marcas da colonização continuam 

aparecendo nos nossos produtos culturais, algo que não seria 

diferente com os jogos.

Faço, portanto, esse prefácio com muita satisfação em cola-

borar de alguma forma com essa obra que mais uma vez afirma 

a existência, a complexidade e a riqueza do cenário de desen-

volvimento de jogos na Bahia, Jogos de Todos os Santos.

Victor Cayres, 

22 de fevereiro de 2021
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Introdução
Games, indústria e representações culturais 
– um panorama brasileiro

A indústria de jogos digitais no Brasil vem, ao longo dos últimos 

dez anos, apresentando algumas mudanças na sua configuração, 

algo que pode ser constatado a partir das duas edições do Censo 

da Indústria Brasileira de Jogos Digitais. (CORDEIRO; FLEURY; 

SAKUDA, 2014; FORTIM; SAKUDA, 2018) Dentre outros objeti-

vos, estas pesquisas se preocuparam em levantar o número de 

estúdios existentes no país e o quantitativo das suas produções. 

Tais dados, quase sempre de difícil acesso em uma indústria 

ainda recente, tendem a ter problemas que limitam o escopo 

destes levantamentos.1 A despeito de tais limitações, porém, 

estas varreduras trazem números alvissareiros. Na segunda 

1	 As	dificuldades	enfrentadas	em	censos	como	os	mencionados	passam,	por	exemplo,	

pela	ausência	de	meios	que	 reúnam	de	maneira	mais	 consistente	 informações	das	

empresas	e	equipes,	o	que	implica	a	necessidade	dos	pesquisadores	de	levantarem-

-nas	uma	a	uma.	Nisso,	acabam	sendo	localizadas	muito	mais	facilmente	aquelas	da	

Região	Sudeste	–	seja	por	conta	da	proximidade	geográfica	com	os	investigadores	ou	

do	próprio	fato	de	o	maior	número	de	estúdios	de	desenvolvimento	de	jogos	digitais	e	

espaços	formativos	em	nível	de	graduação	ou	aperfeiçoamento	de	fato	se	localizarem	

ali.  	De	todo	modo,	esse	contexto	contribui	para	a	participação	tímida	de	empresas	

localizadas	em	outras	regiões	brasileiras,	que	muitas	vezes	sequer	são	convidadas	ou	

comunicadas	sobre	tais	esforços	de	pesquisa.	Além	disso,	mesmo	entre	aquelas	que	

são	 localizadas,	 ainda	 existe	 uma	 resistência	 dos	 responsáveis	 pelas	 empresas	 em	

fornecer	informações	que	na	sua	perspectiva	podem	fragilizá-las	frente	à	concorrên-

cia.	Portanto,	conquanto	tragam	os	melhores	dados	a	que	temos	hoje	acesso,	mesmo	

os	censos	indicados	acima	apontam	números	parciais	que	podem	não	representar	o	

retrato	mais	acurado	possível	da	realidade	da	indústria	de	games	no	Brasil.
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pesquisa mencionada, por exemplo, foi possível identificar 1.718 

jogos digitais produzidos por 227 empresas respondentes, clas-

sificados em 874 serious games, 758 jogos de entretenimento e 

59 de outros tipos, o que mostra um franco crescimento em re-

lação ao Censo de 2014. (ALVES; LIMA; BRITO, 2018; FLEURY; 

NAKANO; CORDEIRO, 2014; CORDEIRO; FLEURY; SAKUDA, 

2014; SAKUDA; FORTIM, 2018) A título de comparação, a pes-

quisa anterior localizou 509 jogos voltados para entretenimen-

to, 678 serious games, 189 advergames e 18 de outros tipos, pro-

duzidos por 133 empresas respondentes. (FLEURY; NAKANO; 

CORDEIRO, 2014)

O aumento da produção dos denominados serious games 

nos leva crer no incentivo gerado pelos editais e chamadas de 

fomento de agências públicas e privadas, focadas nesse tipo 

de produto. Todavia, linhas de investimento e financiamento 

para games voltados especificamente ao mercado de entreteni-

mento ainda são escassas, fato que tende a ampliar a produção 

de jogos digitais com perspectivas culturais e(ou) dedicados a 

distintos cenários de aprendizagem, seja para fins escolares e 

acadêmicos ou para área de saúde.

Nesse cenário, que reflete uma indústria em estado de for-

mação, diversas questões jazem não respondidas. Quão par-

ciais são os dados a respeito das iniciativas fora da Região 

Sudeste? Quais temáticas e abordagens são evidenciadas nas 

narrativas e nos gameplays – ou experiências gerais dos in-

teratores frente aos controles e desafios – dos jogos? Como a 

indústria tem contribuído para uma produção que rompa com 

narrativas hegemônicas e valorize a cultura local e regional? 

Tais questionamentos, com recorte para a Bahia, fazem par-

te das nossas inquietações, especialmente por conta da nossa 

participação no ecossistema do estado, seja no que se refere ao 

desenvolvimento, pesquisa ou processos formativos.
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É dentro desse contexto de inquietações que se insere o pro-

jeto de pesquisa Jogos de Todos os Santos, que deságua neste 

livro. Cabe explicitar que tal projeto teve como objetivo descre-

ver as propostas de design dos mundos ficcionais engendrados 

em jogos digitais baianos recentes, nomeadamente aqueles que 

vêm se notabilizando a partir do uso de elementos da cultura e 

do folclore da Bahia e do Brasil. Tal foco temático surge da cons-

tatação, feita com frequência por pesquisadores da área, de que 

este é um tema recorrente nas produções regionais (SOARES, 

2020; LIMA; ALVES; BRITO, 2019).

Isso pode ser notado, por exemplo, com ÁRIDA, uma série de 

jogos digitais concebida pela empresa Aoca Game Lab e que se 

passa no sertão baiano do século XIX. Há também o Gamebook 

guardiões da floresta (2015), que se notabiliza por nascer no seio 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e explorar mitos 

do folclore brasileiro.2 Ainda em desenvolvimento, vão no mes-

mo caminho projetos como Guerreiros folclóricos, da Unique 

Entretenimento Digital; e Odoyá, coproduzido pelas empresas 

Sinergia Games, Unique Entretenimento Digital e Victor Cayres: 

Soluções Lúdicas e Narrativas.

Algo importante de se constatar é que muitos destes games 

– sobretudo entre aqueles já publicados – têm suas equipes lide-

radas por pesquisadores com formação acadêmica no nível míni-

mo de mestrado, e em alguns casos com longas carreiras como 

docentes e bolsistas de produtividade. Face a todos esses dados, 

surgiu este projeto de pesquisa. Nele, a perspectiva foi a de asso-

ciar dois pesquisadores-desenvolvedores baianos responsáveis 

2	 O	Gamebook	foi	financiado	pela	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	

Nível	Superior	(Capes),	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	da	Bahia	(Fapesb),	Univer-

sidade	 Estadual	 da	 Bahia	 (UNEB)	 e	 pelo	Conselho	Nacional	 de	Desenvolvimento	

Científico	e	Tecnológico	(CNPq).
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por jogos digitais de destaque – nomeadamente, Gamebook guar-

diões da floresta e ÁRIDA: Backland’s awakening3 (2019) – a dois 

outros acadêmicos também baianos, um deles especializado na 

arquitetura de mundos em produtos audiovisuais e a outra em 

processamento de dados complexos de pesquisa. A partir dessa 

associação, a equipe se dispôs a esmiuçar os recursos visuais, so-

noros, cênicos, dramáticos e de game design dos jogos menciona-

dos, tirando daí indicações de design de mundos ficcionais que 

possam ser úteis para iniciantes no mercado de games.4

O trabalho que resulta deste livro, assim, buscou ter um va-

lor triplo: em primeiro lugar, ele se propôs a suprir uma lacuna 

existente no próprio universo da pesquisa, dando um passo no 

intuito de investigar poeticamente os referidos jogos digitais. 

Em segundo lugar, se dispôs a buscar um valor educativo, favore-

cendo pessoas empenhadas em criar games na Bahia e na Região 

Nordeste ao disponibilizar materiais gratuitos com indicações 

sobre como proceder a criação de seus mundos – materiais estes 

em português e ancorados no que tem funcionado localmente. 

E, em terceiro lugar, espera-se que tal escrito ganhe também re-

levância de memória, legando a pesquisadores e desenvolvedo-

res futuros um recurso que facilite o entendimento do cenário 

atual – sobretudo no que concerne às produções que destacam 

aspectos culturais e folclóricos da Bahia e do Brasil.

Um bom ponto de partida para entendermos que cenário 

é esse e como ele se organiza é a pesquisa doutoral de Soares 

(2020), que se dispôs a mapear jogos digitais com elementos 

relacionados à cultura brasileira. Como ainda é típico nessa 

3	 Este	primeiro	jogo	da	série	foi	financiado	da	Secretaria	da	Cultura	do	Estado	da	Bahia	

(SECULT).

4	 Nesse	mesmo	sentido,	recomendamos	ao	leitor	as	entrevistas	com	desenvolvedores	

realizadas	no	escopo	do	projeto,	disponíveis	no	nosso	canal	de	YouTube:	https://www.

youtube.com/channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://www.youtube.com/channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA
https://www.youtube.com/channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA
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área, o autor registrou dificuldades em ter um panorama real 

desse contexto. Dentre os entraves pontuados por Soares, um 

deles marca o fato de existirem jogos indicados como produção 

brasileira, mas cujos registros mostram que os estúdios são 

de outros países – como as Filipinas, por exemplo. Outro pro-

blema comum eram indicações de que um jogo era brasileiro 

quando na verdade havia apenas a presença de um profissional 

brasileiro na equipe de uma produção estrangeira, seja como 

freelancer ou membro permanente. Ademais, houve ainda al-

gumas questões técnicas ligadas ao instrumento de pesquisa 

que fizeram com que vários jogos não aparecessem no levanta-

mento. Por fim, a esses equívocos somam-se ainda dificuldades 

produzidas pelo fato de que alguns jogos ainda não concluídos 

são com frequência publicizados, seja através de teasers ou no-

tícias em canais de comunicação, o que certamente implica em 

um trabalhoso esforço de filtragem.

Ainda assim, o mapeamento de Soares (2020) traz dados re-

levantes que nos servem como um guia nessa Introdução, foca-

da em trazer um panorama dos jogos brasileiros recentes que 

se relacionam com elementos culturais e históricos. Tal etapa 

antecede a análise do design dos mundos ficcionais dos games 

baianos selecionados. A despeito das limitações de sua pesqui-

sa, Soares tem o mérito de ter buscado identificar jogos para 

diferentes plataformas, como consoles, dispositivos móveis e 

computadores em distintos sistemas operacionais, além de ou-

tras plataformas, como o Gameroom e o Facebook.

O autor indica que no período de 2017-2018 houve um cres-

cimento na produção de jogos para console no país, com 25 de-

les tendo sido produzidos, 19 dos quais realizados por 18 estú-

dios distintos da Região Sudeste – sendo 11 localizados em São 

Paulo, 5 em Minas Gerais e 2 no Rio de Janeiro. Já na Região 

Nordeste, nenhuma produção desse tipo foi identificada. Tais 
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dados delineiam as diferenças que marcam essa indústria, que 

tem seu grande destaque produtivo em São Paulo – estado po-

tencialmente impulsionado por ter sido um dos primeiros a ini-

ciar processos formativos e profissionalizantes no setor, bem 

como a ter pesquisas de destaque nesse segmento, especial-

mente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/

São Paulo), conforme dados de Alves (2013).

Ademais, em São Paulo também está a sede da Associação 

Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abra-

games),5 e é lá que vem sendo realizado há mais de cinco anos 

o Big Festival,6 evento que tem o objetivo de reunir os desen-

volvedores brasileiros e internacionais para socializarem suas 

produções, participarem de rodadas de negócios com investi-

dores e intercambiar saberes com os diversos atores que com-

põem essa indústria. É importante destacar ainda que foi em 

Campinas, no estado de São Paulo, que foi desenvolvido pela 

TecToy o primeiro console brasileiro.

A Tectoy Company foi fundada em 1987 em São 

Paulo com o objetivo de desenvolver e produzir 

brinquedos de alta tecnologia, tornando-se poste-

riormente representante exclusiva da SEGA no 

Brasil e fabricando todos os consoles que a empresa 

lançou no Ocidente, desde o SEGA Master System 

até o SEGA Dreamcast. Em 1998, a empresa dedi-

cou sua produção ao mercado de videogames. E em 

2005 a Tectoy Móbile cria uma divisão e mais tarde 

em 2009 foi criada pela Zeebo Inc., uma joint ven-

ture entre Qualcomm e Tectoy, o primeiro console 

brasileiro, Zeebo. Porém, em maio de 2011, a Qual-

5	 Site:	http://www.abragames.org/.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

6	 Site:	https://www.bigfestival.com.br/homeen.html.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

http://www.abragames.org/
https://www.bigfestival.com.br/homeen.html
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comm, principal investidora da Zeebo Inc., decidiu 

parar de investir no projeto e a Zeebo Interactive 

Studios (ZIS), localizada em Campinas, foi fechada. 

(ALVES, 2015, p. 88, tradução nossa)7

Toda essa configuração justifica parcialmente o destaque 

daquele estado, ajudando a explicar o maior número de opor-

tunidades de criação, socialização e qualificação aos desenvol-

vedores lá sediados, inclusive desenvolvendo para consoles, o 

que em linhas gerais demanda maior expertise e investimento. 

A produção de jogos para computadores normalmente envol-

ve custos menores, podendo ser mais notada no restante do 

país. Talvez por isso, os dados da pesquisa de Soares (2020) 

apontaram um número de 114 jogos produzidos para Personal 

Computer (PC) no período de 2014 a 2018, mantendo o desta-

que das produções para Windows, mas apresentando também 

uma frequência estável para os sistemas macOS e GNU/Linux.

A Região Nordeste começa a mostrar aqui sua contribui-

ção para a indústria nacional, com o indicativo de sete jogos 

digitais produzidos no período por distintos desenvolvedores.8 

7	 No	original:	 “The	Tectoy	Company	was	established	 in	1987	 in	Sao	Paulo	with	 the	

purpose	of	developing	and	producing	high-tech	toys,	 later	becoming	the	exclusive	

representative	of	SEGA	in	Brazil	and	making	all	the	consoles	the	company	launched	

in	the	West,	 from	the	SEGA	Master	System	to	the	SEGA	Dreamcast.	 In	1998,	the	

company	 devoted	 its	 production	 to	 the	 video game	market.  	 And	 in	 2005	 Tectoy	
Móbile	creates	division	and	later	in	2009	was	created	by	Zeebo	Inc.,	a	joint	venture	

between	Qualcomm	and	Tectoy	the	first	Brazilian	console,	Zeebo.	However,	in	May	

2011,	Qualcomm,	the	leading	investor	of	Zeebo	Inc.,	decided	to	stop	investing	in	the	

project	and	Zeebo	Interactive	Studios	(ZIS),	located	in	Campinas,	was	closed”.

8	 Estes	jogos	são	Daily espada (Pidroh,	2015);	The last night Mary – A lenda do Cabeça de 
Cuia (Submersivo	Game Studio,	2015);	Plasma puncher (Tomatotrap,	2017);	Railgunners 
(Expresso	 Studios,	 2018);	The outsiders (Daisu	Games,	 2018);	Sociedade nagô	 (Strike 
Games,	2018)	e	Dongo adventure (2018),	sendo	estes	dois	últimos	produzidos	na	Bahia,	
o	último	deles	por	dois	profissionais	da	área,	e	não	um	estúdio.
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Notavelmente, Bahia e Ceará se destacam com dois desses jo-

gos produzidos. Em sentido contrário, outro aspecto que cha-

ma atenção refere-se à produção de Pernambuco, que apresen-

tou apenas um jogo digital produzido no período. Isso salta aos 

olhos porque, na Região Nordeste, Pernambuco sempre ocupou 

um lugar diferenciado, fruto do seu ecossistema tecnológico. 

Obviamente, tal fato pode estar relacionado com a dificuldade 

de rastreamento dos dados, como pontuou Soares (2020), bem 

como com uma certa fragilidade nos processos de divulgação 

dos produtos por parte das empresas.

Mesmo que todas as regiões do país tenham produzido jogos 

para computador entre 2014 e 2018, a Região Sudeste segue com 

destaque, possuindo 39 desenvolvedoras que produziram 45 jo-

gos digitais. Nesse grupo, 27 empresas estão em São Paulo, con-

centrando a produção de 32 desses jogos. Na mesma direção, ao 

longo dos últimos cinco anos, a Região Sul também apresentou 

notável crescimento, com a criação do Polo Tecnológico de Santa 

Catarina e a emergência de graduações na área de Jogos Digitais, 

especificamente nas Pontifícias Universidades Católicas (PUCs) 

do Rio Grande do Sul e do Paraná, na Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (Unisinos) e na Feevale, dentre outras. Este cenário 

pode ter contribuído para os resultados encontrados por Soares 

(2020) de 22 desenvolvedoras, com a produção de 27 jogos digi-

tais, destacando-se Santa Catarina, com dez estúdios que pro-

duziram 11 deles. Em seguida vem o Paraná, com oito empresas 

e 11 games, e enfim o Rio Grande do Sul, com quatro empresas e 

cinco jogos digitais desenvolvidos.

Por fim, o crescimento da produção de jogos para dispositi-

vos móveis (não só no Brasil, mas a nível global) é algo que vem 

sendo apontado em diversas pesquisas – a exemplo do relató-

rio do SuperData (2021), que indicou uma receita de US$ 64,4 

bilhões na indústria só em jogos para dispositivos móveis em 
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2019. Notavelmente, esses números cresceram ainda mais du-

rante a pandemia, gerando US$ 73,8 bilhões em receitas para 

a mesma plataforma em 2020. (SUPERDATA, 2021) De fato, 

em 2020, os ganhos na indústria cresceram de forma geral, 

totalizando US$ 139.9 bilhões quando incluímos também as 

plataformas PC, Console, Game Video Content (GVC) e Virtual 

Reality, ou realidade virtual (VR). (SUPERDATA, 2021)

O aumento de jogos para dispositivos móveis é apontado 

na tese de Soares (2020), que registrou 200 títulos produzi-

dos para tais plataformas. O destaque vai para a produção em 

sistema operacional Android, que segue crescendo no período 

de 2014 a 2018. Em contraponto, o sistema IOS manteve-se es-

tável no período de 2015 a 2017, com declínio em 2018. Nessa 

plataforma, mais uma vez a Região Sudeste lidera a produção, 

com 64 desenvolvedoras que produziram 106 jogos digitais. São 

Paulo se mantém na frente, com 43 estúdios que desenvolve-

ram 78 games. Já na Região Sul, onde um total de 40 jogos digi-

tais foi produzido por 23 desenvolvedoras, destaca-se o Paraná, 

com 10 empresas que produziram 16 desses jogos. O Nordeste, 

por sua vez, também apresenta crescimento significativo neste 

segmento, com 10 empresas que produziram 12 games, sendo 

que 3 estúdios do Ceará desenvolveram 4 deles, ocupando a li-

nha de frente da região. Já a Bahia teve a indicação de apenas 

um jogo digital.

Os valores envolvidos no desenvolvimento de jogos digitais 

variam muito de projeto para projeto, mas via de regra aque-

les para dispositivos móveis tendem a apresentar custos mais 

baixos se comparados com plataformas como computadores 

e, sobretudo, os consoles. Isso sem necessariamente compro-

meter a qualidade dos produtos, como podemos constatar em 

games produzidos por empresas como a francesa Ubisoft, por 

exemplo. Contudo, produzir para o sistema operacional IOS 
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não é uma escolha trivial, por conta das exigências técnicas e 

custos operacionais da Apple Store, o que justifica a opção mais 

comum pelo sistema Android, especialmente entre novos de-

senvolvedores que buscam a entrada no mercado. 

Os dados apresentados por Soares (2020) e trazidos acima 

ratificam ainda a constatação de que a indústria brasileira se-

gue em estado embrionário, com pouca representatividade de 

grandes empresas sejam nacionais ou internacionais no país, 

havendo ainda uma inicial cultura de atendimento às deman-

das do mercado. Os jogos digitais produzidos pelos estúdios 

brasileiros são considerados de baixo orçamento e com pouca 

complexidade, sobretudo frente ao ecossistema internacional. 

(CARDOSO, 2013; FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014) Outra 

questão que precisa ser pontuada é o relativo desconhecimen-

to dos produtos nacionais por parte da comunidade de jogado-

res brasileiros. Possivelmente, isso é causado pela ausência de 

uma política de marketing consistente que dê visibilidade aos 

produtos, além de uma predisposição aos produtos interna-

cionais por uma questão de hábito estabelecido ao longo das 

décadas pelo mercado consumidor nacional.

No que concerne à equipe de pesquisa do Jogos de Todos os 

Santos, nossa imersão nesse universo há mais de 15 anos nos 

permite afirmar que, em geral, somente os iniciados conhe-

cem e consomem os jogos digitais produzidos por brasileiros. 

Esses iniciados tendem a atuar ou desejar atuar na indústria, 

frequentar cursos profissionalizantes, fazer pesquisas na área, 

ser aficionados ou participar de eventos e feiras dedicados 

aos games. Em tais eventos, costumeiramente há stands para 

divulgar games e interagir com eles, impulsionando um tipo 

de divulgação ainda muito elementar. Essa conjuntura é ain-

da mais restritiva se mencionamos os games que são o foco 

desse livro: aqueles com narrativas voltadas à valorização das 
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culturas nacional e regional. Esses raramente conseguem ga-

nhar destaque junto ao público, conquanto representem uma 

parcela importante dos nossos jogos digitais frente aos siste-

mas de financiamento público por meio de editais.

Apesar da aparente dificuldade de penetração desses games, 

obviamente não deixa de ser necessário que o universo dos jogos 

digitais, sobretudo aqueles financiados com dinheiro público, le-

vante a reflexão de que todas as práticas culturais são legítimas 

e igualmente dignas de destaque. Afinal, diversos pesquisadores 

da área, a exemplo de Oliveira e demais autores (2018), vêm indi-

cando o relevante potencial dessa mídia para intermediar o pro-

cesso de conhecimento e disseminação da cultura. Além disso, 

especificamente em âmbito nacional, a multiculturalidade ter-

ritorial requer, dentre outras iniciativas, a produção de mídias 

que valorizem distintas práticas culturais, especialmente das 

Regiões Norte e Nordeste, que por muitas vezes são tratadas 

com discursos de inferiorização e invisibilização devido às suas 

ancestralidades africanas e indígenas. A necessidade de que ga-

mes assim sigam sendo financiados, mesmo frente a uma indús-

tria em que elementos culturais e mitológicos estadunidenses, 

asiáticos e europeus predominam, se mostra ainda mais patente 

quando verificamos o modo como personagens brasileiras ten-

dem a figurar em jogos digitais produzidos internacionalmente.

Nesse sentido, com o objetivo de compreender como a po-

pulação brasileira vem sendo representada e caracterizada nos 

games, Araújo, Bessa e Monteiro (2019) se propuseram a anali-

sar alguns jogos digitais produzidos no período de 1991 e 2016, 

categorizando as principais características encontradas nas 

personagens dessas produções. Na investigação, foram encon-

tradas 20 personagens brasileiras, distribuídas em 19 títulos 

de 13 franquias. Dentre elas, destaca-se a recorrências de per-

sonagens negras que, durante a narrativa, encontram alguma 
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relação com a prisão ou criminalidade, personagens femininas 

com tendência à sexualização, além de capoeiristas, indígenas, 

e aquelas que usam as cores nacionais nas roupas.9 

Longe de ser um mero fruto de exotização estrangeira, esse 

modo de representar figuras brasileiras também pode ser visto 

em produções realizadas aqui, como acontece no jogo Carnaval 

(Play Systems, 2016), mapeado na pesquisa de Soares (2020). 

Marcadamente, esse é um game que cai em simplismos e re-

ducionismos bastante característicos de algumas visões dessa 

festa popular, preferindo, por exemplo, reforçar associações 

entre samba e mulheres sexualizadas em detrimento ao poder 

multicultural dessa manifestação.

Tal contexto, certamente, impacta na relação do público 

com o universo da produção brasileira e consolidação da in-

dústria, demonstrando a premência da continuidade do finan-

ciamento de jogos digitais que valorizem as culturas e mitolo-

gias regionais e brasileiras frente aos financiamentos públicos 

no país – conquanto também fique demonstrada a necessidade 

de uma melhor apuração narrativa e estratégia de marketing 

nesses jogos para que eles ganhem maior penetração.

No que concerne à pesquisa de Soares (2020) que vem bali-

zando o panorama trazido em nossa Introdução, cabe pontuar 

que as preocupações do autor não se centravam na qualidade 

técnica ou artística dos jogos que foram mapeados, mas em 

analisar como os aspectos culturais brasileiros eram abordados 

nos jogos que sua varredura levantou. Mais especificamente, a 

intenção do pesquisador foi a de identificar se a compreensão 

9	 A	discussão	sobre	a	representatividade	de	pessoas	negras	em	jogos	digitais	já	vem	acon-

tecendo	em	distintas	produções,	tanto	nacionais	quanto	internacionais.	Veja mais	em:	

http://www.abragames.org/noticias/representatividade-negra-nos-games.	Acesso	 em:	

19	fev.	2021.

http://www.abragames.org/noticias/representatividade-negra-nos-games
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da cultura brasileira representada nos games nacionais tinha 

uma abordagem reducionista, destacando o folclore ou sím-

bolos nacionais, ou se recorria a uma perspectiva mais ampla, 

“relacionada ao modo de vida, as dimensões simbólica, afetiva 

e social, e que, portanto, abrangeria uma gama muito maior de 

possibilidades criativas”. (SOARES, 2020, p. 19) Nesse sentido, 

é interessante passarmos mais um tempo com o referido au-

tor, antes de seguirmos às reflexões teórico-metodológicas que 

embasam nossa pesquisa. Isso porque o seu panorama também 

traz dados quantitativos relevantes sobre a expressividade dos 

jogos digitais que se dedicam a distintos aspectos da cultura 

brasileira, ajudando o nosso leitor a compreender alguns dados 

numéricos antes de observar a apreciação que os pesquisadores 

do Jogos de Todos os Santos fizeram de Gamebook guardiões da 

floresta e ÁRIDA: Backland’s awakening.

Entre orixás, sacis e nossa história: imergindo no universo 

dos games e cultura

Narrativas que contam e valorizam nossa história e folclore es-

tão presentes em distintas linguagens, seja nas representações 

artísticas e culturais que marcaram tradicionalmente a cultu-

ra brasileira até a Semana de Arte Moderna no Brasil em 1922, 

seja em expressões mais contemporâneas, como nossos filmes, 

telenovelas, seriados, quadrinhos, jogos de tabuleiro ou jogos 

digitais. Artistas e desenvolvedores mobilizados por diferentes 

forças vêm contando essas histórias já há muito, ora na tentati-

va de difundi-las, ora movidos pelo ufanismo que se marca em 

muitos momentos da história cultural brasileira – sem falar 

ainda nos desejos íntimos de expressão pessoal ou pragmáti-

cos de conseguir financiamento público para as suas obras.
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Enquanto em mídias mais consolidadas várias obras vêm à 

mente quando a questão é discutida, a exemplo dos quadrinhos 

do Chico Bento, as telenovelas baseadas em livros de Jorge 

Amado e os filmes do Cinema Novo ou da pornochanchada, 

no caso específico dos games, mesmo os mais populares têm 

pouquíssima penetração no imaginário coletivo mais alargado. 

Afinal, que jogos são esses? Quais são suas narrativas, e como 

são contadas? Qual a concepção de cultura presente neles? Que 

elementos da nossa história ou folclore são evidenciados ali?

Esses e outros questionamentos vêm mobilizando investiga-

ções conduzidas nos espaços acadêmicos, a exemplo do trabalho 

desenvolvido por Pinheiro, Pinheiro e Araújo (2020), Cordeiro 

e Góes (2017), dentre outros. Ainda assim, o fato é que as pes-

quisas na área seguem incipientes, e mesmo no que concerne 

a dados numéricos, o que se tem é ainda muito elementar. Para 

além das limitações de escopo, é notável que os grandes panora-

mas já realizados – como aqueles conduzidos pelas duas edições 

do Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (CORDEIRO; 

FLEURY; SAKUDA, 2014; FORTIM; SAKUDA, 2018) – pouco pa-

raram para observar questões ligadas ao universo narrativo ou 

temático dos jogos digitais que se dispuseram a mapear.

É, inclusive, também por isso que, a despeito de suas pró-

prias limitações, a pesquisa de Soares (2020) embasa tanto esse 

percurso introdutório, interessado em desenhar para o leitor 

um panorama dos jogos digitais brasileiros e baianos que li-

dam com nossa cultura. O referido autor foi um dos poucos, 

ou talvez o único investigador até agora que se dispôs a levan-

tar e analisar esses dados. Nesse sentido, em sua varredura 

foram encontrados 23 jogos digitais que indicavam elementos 

que tensionavam a cultura brasileira. Entre indicações dele e 

percepções nossas, essas obras foram organizadas em qua-

tro grupos, o primeiro dos quais marcado por narrativas que 
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apresentavam conteúdos atravessados pela história do país.10 

Neles, destacam-se temáticas como a busca do povo pela liber-

dade, a luta por direitos frente a questões étnicas e de raça, e 

questões da nossa história política. Outro aspecto também pre-

sente nesse grupo é a liderança de mulheres, como demonstra 

Dandara.  Notavelmente, é marcado o quanto jogos com esse 

tipo de temática vêm sendo não só produzidos, mas também 

estudados nos últimos cinco anos, numa linha de investigações 

a que o projeto Jogos de Todos os Santos vem a somar.

Nesse sentido, na intenção de identificar as lacunas em tor-

no do tema e subsidiar as etapas de entrevistas e análises desta 

investigação, foi realizada ainda uma revisão bibliográfica com 

o objetivo de mapear estudos primários sobre os jogos digi-

tais que evidenciam os elementos culturais da Regiões Norte 

e Nordeste do país. A busca foi realizada no período de 4 a 15 

de janeiro de 2021, nos bancos de dados do Seminário Jogos 

Eletrônicos, Educação e Comunicação (SJEEC), do Simpósio 

Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames), no 

Google Scholar, no Scielo e no Banco de Teses e Dissertações 

da Capes, considerando as produções dos últimos cinco anos.

Os anais do SJEEC e do SBGames foram selecionados por es-

ses serem os eventos acadêmicos de âmbito nacional que mais 

reúnem pesquisadores e desenvolvedores de jogos para discutir 

10	 Nessa	 categoria	 encontram-se	 10	 games,	 sendo	 eles	 Dandara	 (Long	 Hat	 House,	
2018);	Sociedade nagô	 (Strike	Games,	2018);	Banzo – marks of slavery	 (Uruca	Game	
Studio,	2018);	New world: the Tupis	 (Amazon	Games,	2017);	A Abolição e o Império 

(J.	Piaget	Sistema	de	Ensino	Multimídia,	2014);	A industrialização do Brasil	(J.	Piaget	
Sistema	 de	 Ensino	 Multimídia,	 2014);	 Colonização portuguesa	 (J.	 Piaget	 Sistema	
de	Ensino	Multimídia,	 2014);	Regionalização do Brasil	 (J.	Piaget	Sistema	de	Ensino	
Multimídia,	2014);	Redescobridor do Brasil	 (J.	Piaget	Sistema	de	Ensino	Multimídia,	

2015);	 Defendendo o território brasileiro	 (J.	 Piaget	 Sistema	 de	 Ensino	 Multimídia,	

2017).	Para	saber	mais,	consultar	a	tabela	que	os	autores	desse	 livro	fizeram	com	

dados	ampliados	 sobre	estes	 jogos	no	 seguinte	 link:	https://drive.google.com/file/

d/170mA9XmwxaK02PZbI6FpHyzQBaM6_bcm/view.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://drive.google.com/file/d/170mA9XmwxaK02PZbI6FpHyzQBaM6_bcm/view
https://drive.google.com/file/d/170mA9XmwxaK02PZbI6FpHyzQBaM6_bcm/view
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e tecer interlocução entre jogos digitais, educação, comunicação, 

cultura, saúde e diversidade, tanto no que se refere aos serious 

games quanto aos games para entretenimento. É importante des-

tacar que os dois eventos tentam articular suas edições com o ce-

nário da indústria de games, especialmente o segundo, que tem 

um track da indústria, contando com mais de dez edições. Nos 

Anais desses eventos, a busca ocorreu através dos títulos desses 

artigos, devido às limitações que seus sites apresentam para rea-

lização de “pesquisa avançada”, ou seja, aquela que combina dife-

rentes descritores e operadores booleanos. Já nos demais bancos 

de dados, os descritores foram combinados do seguinte modo:

• (“Poéticas estéticas” OR “Poética dos vídeos game”) AND 

(“Video games” OR Games OR “Jogos Digitais” OR Videojogos) 

AND (Cultura OR “Cultura nos jogos” OR “Representação cul-

tural em jogos”)

• (“Video games” OR Games OR “Jogos Digitais” OR Videojogos) 

AND (Cultura OR “Cultura nos jogos” OR “Representação 

cultural em jogos”) 

• (“Construção de mundo” OR “Mundo criativo” OR “Mundo fic-

cional”) AND (“Video games” OR Games OR “Jogos Digitais” 

OR Videojogos) AND (Cultura OR “Cultura nos jogos” OR 

“Representação cultural em jogos”)

• (“Produção de jogos baianos” OR “Regionalidade nos jo-

gos”) AND (“Video games” OR Games OR “Jogos Digitais” 

OR Videojogos) AND (Cultura OR “Cultura nos jogos” OR 

“Representação cultural em jogos”) 

• (“Processos criativos” OR “Processos autorais”) AND (“Video 

games” OR Games OR “Jogos Digitais” OR Videojogos) AND 

(Cultura OR “Cultura nos jogos” OR “Representação cultu-

ral em jogos”)



27Introdução

• “Elementos narrativos” AND (“Video games” OR Games OR 

“Jogos Digitais” OR Videojogos) AND (Cultura OR “Cultura 

nos jogos” OR “Representação cultural em jogos”)

As etapas de busca, sistematização bibliográfica e seleção 

foram mediadas pelo software Zotero, um gestor bibliográfico 

livre e gratuito. Na primeira etapa de seleção foram cataloga-

dos 45 artigos. Foi aplicado ainda um critério de inclusão nos 

títulos e resumos desses artigos, considerando apenas aque-

les que tratavam sobre a representação cultural do Norte e 

Nordeste em jogos digitais. Ao final dessa fase, restaram 13 

documentos, que foram analisados na sua íntegra. Dentre os 

13 artigos, 9 são dos Anais SBGames, 2 dos Anais do SJEEC 

e 2 dos demais bancos de dados. Em um segundo momento, 

nossa busca ainda objetivou identificar o que foi produzido por 

diferentes canais de comunicação, como notícias, livros, en-

trevistas e canais do YouTube. Para tanto, a busca ocorreu no 

Google, durante o mesmo período da revisão bibliográfica, com 

as palavras-chave: “Jogos culturais baianos”, “Jogos e cultura”, 

“Aoca Game Lab”, “Árida: o despertar do sertão”, “Gamebook 

guardiões da floresta”.

Frente ao levantamento realizado, podemos atestar que os 

estudos voltados aos games, com conteúdos atravessados pela 

história do país, vêm mostrando certo vigor recentemente. 

Nesse ponto, podemos destacar a pesquisa de Bastos e Dutra 

(2020) sobre o jogo digital mobile intitulado Lampião: a  carreira 

(Queixada Inovações, 2020), que tem o objetivo de reviver a his-

tória do cangaceiro e fortalecer a cultura nordestina por meio 

dessa mídia. Os autores do artigo apresentam o processo de 

desenvolvimento e validação do jogo, apontando que sua nar-

rativa se passa no sertão pernambucano na busca de chegar o 

mais longe possível, sobrevivendo aos obstáculos e aos desafios 
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encontrados durante o percurso. O jogo tem a preocupação de 

destacar elementos como a fauna, flora e culinária nordestinas, 

sendo um meio de divulgar a cultura nordestina através da re-

presentação histórica do rei do cangaço, Lampião.

Além desse, Bastos e Dutra (2020) também citam outros 

jogos produzidos em âmbito nacional que possuem a mesma 

preocupação em divulgar a cultura do Norte e Nordeste do 

país, como Lampião Verde – a maldição da botija (Narsvera, em 

desenvolvimento); Cangaço wargame (Sertão Games, 2012); e 

Xilo, desenvolvido por alunos da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas (Facisa) e da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e vencedor da categoria “Melhor Jogo” da edição de 

2011 do SBGames. Por fim, outro jogo na mesma linha citado 

na pesquisa de Bastos e Dutra (2020) é o Cícero history runner, 

um aplicativo gamificado que busca promover a aprendizagem 

histórica do líder religioso Padre Cícero. Em um nível local, 

merece destaque ainda a pesquisa de Chalegre, Alvim e Sarino 

(2019) sobre o desenvolvimento e os resultados iniciais obti-

dos no projeto do jogo Desbravadores, que busca disseminar a 

história e a cultura da cidade Feira de Santana, no interior da 

Bahia, através da narração de histórias e quizzes.

No que concerne especificamente à pesquisa de Soares (2020), 

jogos que envolvem narrativas históricas começam a despon-

tar as mencionadas limitações do trabalho do autor, conquanto 

ele ainda se mostre o mais atual e o mais dedicado a identificar 

aspectos culturais brasileiros nos jogos, conforme mencionado 

anteriormente. Em se tratando dessas limitações; não foram, 

por exemplo, identificados por Soares (2020) muitos dos ga-

mes produzidos em centros acadêmicos, como aqueles realiza-

dos pela Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais, formada pela 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e o 
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Instituto Federal Baiano (IFBaiano).11 Desde que era apenas um 

grupo de pesquisa na UNEB em 2005 antes de se constituir em 

rede, o Comunidades Virtuais vem desenvolvendo precisamen-

te jogos digitais que valorizam narrativas e poéticas culturais e 

históricas brasileiras. Dentre eles, se destacam por exemplo os 

jogos: Búzios: ecos da liberdade (2008), Dois de Julho: tower defense 

(2013), Guardiões da floresta (2013) e Gamebook guardiões da floresta 

(2015), sendo este último um dos games analisados nesse livro. 

Todos esses jogos digitais tiveram divulgação ampla em distintos 

canais de comunicação e redes sociais online, estando disponíveis 

para download gratuito,12 sobretudo posto que foram desenvolvi-

dos com financiamento público. 13

Aqui, cabe mencionar que essa fragilidade na identificação 

dos jogos digitais brasileiros, especialmente aqueles que trazem 

narrativas com forte ancoragem cultural, foi pontuada pelo pró-

prio Soares (2020). De fato, o autor registrou a dificuldade de en-

contrar games apenas com os mecanismos de busca e descritores 

pré-definidos utilizados no levantamento feito para a sua tese, que 

evitou a inclusão de produtos que ele conhecia ou que terceiros o 

indicavam, mas os mecanismos pré-definidos de levantamento 

elencados para a tese eram fracos em localizar. Nesse sentido, ou-

tro problema indicado pelo próprio autor refere-se ao fato de, ao 

contrário do que ocorre com mídias como a literatura ou cinema, 

as plataformas de distribuição e marketing não costumarem indi-

car a nacionalidade dos jogos digitais. Provavelmente, isso ocorre 

por conta do próprio mercado desses jogos se configurar a nível 

11	 Site:	linktr.ee/comunidadesvirtuais.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

12	 Os	downloads	podem	feitos	neste	link:	http://www.comunidadesvirtuais.pro.br.	Acesso	

em:	19	fev.	2021.

13	 Mormente	das	agências	Fapesb,	CNPq,	Capes,	Finep	e	das	Secretarias	de	Educação	

e	Cultura	do	Estado	da	Bahia,	além	do	apoio	financeiro	da	própria	UNEB.

http://linktr.ee/comunidadesvirtuais
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br
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global, não tendo preocupações maiores com marcadores regio-

nais. Mas seja como for, essa ausência de referências à nacionali-

dade das obras dificultou a identificação de produções.

O fato é que se tais dificuldades se apresentam mesmo para 

pesquisadores utilizando metodologias desenhadas com rigor 

científico, essas lacunas definitivamente podem contribuir para 

o não reconhecimento e valorização da produção brasileira pelo 

próprio público, que muitas vezes ainda desconhece até mesmo 

a existência da indústria de games no Brasil. Isso faz com que 

tal público com frequência tenda a ser exposto somente às pro-

duções hegemônicas que destacam narrativas do Norte Global.

Mencionados os entraves metodológicos da tese de Soares 

(2020), cabe pontuar que o segundo bloco de jogos digitais cria-

do a partir de percepções nossas e indicações do autor refere-

-se àqueles com temáticas relacionadas com literatura e arte 

brasileira.14 Já o terceiro grupo refere-se aos games que trazem 

elementos do folclore brasileiro.15 Isso levando em conta o fato 

de seu levantamento ter registrado um total de 25 jogos para 

consoles, 114 para computadores e 200 para dispositivos mó-

veis, totalizando 514 produções, mas apenas 23 identificadas 

14	 Na	categoria	“Literatura	e	arte	brasileira”,	encontram-se	três	games:	Jornada cultural 
(Stormfree,	2016);	A nova Califórnia	(Game	e	Arte,	2017);	Operação Abaporu	(Lumen	
Desenvolvimento	de	Jogos	Ltda,	2015).	Para	saber	mais,	consultar	a	tabela	que	os	

autores	desse	livro	fizeram	com	dados	ampliados	sobre	estes	jogos	no	seguinte	link:	

https://drive.google.com/file/d/14s4UJJslqG4XVJO6BRAVpcDUX3hFllt3/view.	

Acesso	em:	19	fev.	2021.

15	 Na	 categoria	 “Folclore	 brasileiro”;	 encontram-se	 seis	games,	 sendo	 eles:	Aritana e	
a pena de harpia	 (Duaik	Entretenimento	2014-2015);	Pesadelo – Regressão	 (Skyjaz	
Games,	2016);	Daily espada	(Pidroh,	2015);	Xilo	(Kaipora	Digital,	2011);	The last night 
Mary – A lenda do Cabeça de Cuia	 (Submersivo	Game	 Studio,	 2015);	Caçadores de 
lendas	(Leonardo	Medeiros,	2016).	Para	saber	mais,	consultar	a	tabela	que	os	auto-

res	desse	livro	fizeram	com	dados	ampliados	sobre	estes	jogos	no	seguinte	link:	ht-

tps://drive.google.com/file/d/1TY1HxR2Rc6K8JZuAOrCXKwsCEgWY57eg/view.	

Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://drive.google.com/file/d/14s4UJJslqG4XVJO6BRAVpcDUX3hFllt3/view
https://drive.google.com/file/d/1TY1HxR2Rc6K8JZuAOrCXKwsCEgWY57eg/view
https://drive.google.com/file/d/1TY1HxR2Rc6K8JZuAOrCXKwsCEgWY57eg/view
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com representações da cultural brasileira. Isso tudo mostra que, 

mesmo frente ao universo que o autor de fato conseguiu levan-

tar, os games que lidam com elementos culturais brasileiros são 

muito pouco expressivos. Ainda assim, também aqui se notam 

ausências. Por exemplo, faltam no levantamento os jogos digitais 

baianos Guardiões da floresta e Gamebook guardiões da floresta, 

ambos produzidos pela Rede Comunidades Virtuais, bem como 

as produções da empresa baiana Sinergia Games,16 que têm em 

suas narrativas elementos de folclore e religiosidade brasileiros.

Ainda sobre esses jogos com ancoragem nos mitos e no fol-

clore brasileiro, também aqui merece ser destacado o fato de 

que vêm despontando nos últimos cinco anos um interesse dos 

pesquisadores neles. No que se refere às influências do imagi-

nário e estéticas mitológicas da cultura indígena e amazônica 

em jogos digitais do mercado brasileiro, por exemplo, vale men-

cionar a análise que Cordeiro e Góes (2017) conduzem das pro-

duções Ayri: uma lenda amazônica (Outline Interactive, 2005) e 

Aritana e a pena de harpia (Duaik Entretenimento, 2014-2015), 

examinadas a partir do conceito de imaginário conforme discu-

tido por Morin (2014) e Maffesoli (1995), e do conceito de cultura 

amazônica de Loureiro (1995).

O primeiro jogo, Ayri: uma lenda amazônica, se passa em 

uma tribo fictícia da Amazônia envolta em costumes e rituais 

de tribos reais. Sua narrativa gira em torno do curumim Ayri, 

que conversa com o espírito de seu avô falecido e parte em uma 

aventura para salvar sua tribo. Segundo os autores, o game não 

chegou a ser lançado comercialmente devido a dificuldades no 

desenvolvimento, mas seus desenvolvedores já apresentaram 

uma demonstração jogável, premiada pela Abragames, como 

projeto promissor da Região Norte.

16	 Site:	https://www.facebook.com/sinergiagames/.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://www.facebook.com/sinergiagames/
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Já Aritana e a pena de harpia, citado por Soares (2020), foi a 

produção brasileira com maior destaque em 2014, ganhando 

prêmios de melhor game desktop e melhor som na oitava edição 

do SBGames. Além disso, recebeu ainda o prêmio de melhor 

jogo pelo Voto Popular no Big Festival nesse mesmo ano.17 A 

narrativa busca divulgar a cultura amazônica, sem descarac-

terizá-la, através do sincretismo de ideias dos mitos e lendas 

de diferentes tradições nativas. Dessa forma, Cordeiro e Góes 

(2017) evidenciam a importância de realizar uma análise cul-

tural desses jogos, considerando os símbolos e as lendas ama-

zônicas, aliadas ao sincretismo mitológico que aproxima a es-

fera das lendas indígenas com o mundo digital. Os resultados 

indicam que os usuários que interagiram com esses jogos se 

sentiram mais próximos da cultura do seu país.

Rodrigues e demais autores (2020), por seu turno, se debru-

çam sobre o serious game LUME, produzido através da abor-

dagem do Design Participativo, a partir da qual professores 

de português atuaram ativamente em diferentes etapas de 

desenvolvimento. O objetivo do game é estimular e engajar os 

alunos na leitura de livros, sobretudo aqueles que narram so-

bre o folclore brasileiro. O jogo já foi validado por professores 

e está em fase de teste com os alunos de uma escola de Ensino 

Fundamental do município de Araraquara (SP). Entretanto, 

apesar de ser um game que aborda lendas do folclore, como o 

Saci Pererê, a Curupira e o Boto Rosa, a grande preocupação 

dos seus desenvolvedores não foi a divulgação cultural em si, 

mas o estimular o hábito da leitura de forma lúdica.

17	 Veja	mais	em:	http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/07/game-indie-bra-

sileiro-aritana-e-pena-da-harpia-e-lancado-em-disco.html.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/07/game-indie-brasileiro-aritana-e-pena-da-harpia-e-lancado-em-disco.html
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/07/game-indie-brasileiro-aritana-e-pena-da-harpia-e-lancado-em-disco.html
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Finalmente, a última categoria elencada por Soares (2020) 

refere-se aos jogos que dão força às mitologias das religiões 

de matrizes africanas.18 Aqui, mais uma vez, cabe ressaltar que 

sua busca apresentou problemas, não tendo identificado, por 

exemplo, a produção que vem sendo realizada pela já citada 

empresa baiana Sinergia Games em torno destas narrativas. 

Ainda no que concerne a games com essa temática, cabe pon-

tuar que os produzir certamente se constitui em um grande 

desafio, pois é preciso evitar estimular preconceitos em rela-

ção aos elementos que corporificam tais matrizes religiosas. 

Obviamente, ao mesmo tempo, é inegável que elas trazem um 

âmbito semiótico muito rico para ser explorado, desmistifican-

do a noção de bem e mal presente no imaginário que geral-

mente se lança em torno de universos mitológicos, sobretudo 

aqueles marcantes no Brasil.

Cabe pontuar ainda que, frente aos jogos identificados Soares 

(2020) que se incluem nessa categoria, as pesquisas recentes não 

emergem na mesma profusão,19 conquanto mereça destaque o 

trabalho realizado por Santos e demais autores (2018). Em seu 

artigo, os pesquisadores se debruçam sobre os jogos digitais God 

of war (Santa Monica Studio, 2005) e Guerreiros folclóricos para 

subsidiar um jogo que desejam propor centrado na Umbanda – 

religião genuinamente brasileira com forte influência de matriz 

africana. Segundo a constatação dos autores, essa temática car-

regada de estigmas e estereótipos possui elementos históricos 

18	 Nessa	categoria	encontram-se	3	games,	sendo	eles:	Queen of seas	(BIOSZARD	Dev,	
2017);	Queen of seas 2	(BIOSZARD	Dev,	2018);	Inner mazes – souls guides	(Ilex	Games,	
2017).	Para	saber	mais,	consultar	a	tabela	que	os	autores	desse	 livro	fizeram	com	

dados	ampliados	 sobre	estes	 jogos	no	 seguinte	 link:	https://drive.google.com/file/

d/1xnjdQLBNQDxJQGS8Ncqe5Ehyhnurf251/view.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

19	 Ao	menos,	não	no	levantamento	que	fizemos	para	o	Jogos de Todos os Santos.

https://drive.google.com/file/d/1xnjdQLBNQDxJQGS8Ncqe5Ehyhnurf251/view
https://drive.google.com/file/d/1xnjdQLBNQDxJQGS8Ncqe5Ehyhnurf251/view
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ricos para a criação de games que divulguem essa cultura. Assim, 

após a análise dos elementos culturais da Umbanda, os autores 

apresentam uma proposta de jogo digital que está na primeira 

fase de desenvolvimento (Concept Phase), jogo este que tem o ob-

jetivo de disseminar a cultura e a religiosidade afro-brasileira, 

sem modificar seus elementos e características.

Frente a isso tudo, constata-se que a pesquisa de Soares 

(2020), apresentada aqui de forma recortada, nos ajuda a le-

vantar novas questões que devem ser exploradas pelos pesqui-

sadores e desenvolvedores de jogos digitais, tanto no que se 

refere ao fortalecimento da indústria brasileira quanto às poé-

ticas de criação de mundos que possam valorizar e evidenciar 

nossa cultura. Para nós, esse é um dos grandes desafios dos 

desenvolvedores brasileiros e baianos contemporâneos.

Nas trilhas de Lyu e Cícera: delineando diretrizes para a construção 

de mundos ficcionais no universo dos games

Este percurso introdutório teve o objetivo de contextualizar o 

cenário nacional e baiano no que se refere à produção de jo-

gos digitais que abarcam questões de representatividade cul-

tural, dialogando com pesquisas recentes em torno do tema. 

As discussões apresentadas aqui nos possibilitaram identificar 

fragilidades no ecossistema de games no Brasil, subsidiando a 

construção de indicadores que podem ajudar pessoas interes-

sadas em ingressar no mercado a compreender o cenário que 

os espera, além de realizar diagnósticos que podem contribuir 

para fortalecer a indústria e as pesquisas brasileiras da área no 

cenário nacional e internacional.

Nesse sentido, nota-se ainda que a descontinuidade de pro-

jetos e a ausência ou imprecisão das informações dificultam a 
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consolidação de um mapeamento mais próximo da realidade 

dos contextos de produção, publicação e distribuição desses ar-

tefatos culturais. Por exemplo, muitos jogos iniciam com finan-

ciamento público e, nesse caso, por exigência dos editais, devem 

ser publicados, mas a ausência de novos recursos pode impli-

car na retirada dos jogos das distribuidoras. Isso porque tais 

distribuidoras podem por vezes exigir atualizações constantes 

das Interfaces de Programação de Aplicativos, ou Application 

Programming Interfaces (APIs), além de custos mensais de ma-

nutenção, implicando no empenho de recursos que os desenvol-

vedores muitas vezes não dispõem. Similarmente, no caso de 

produções conduzidas com financiamento próprio – situação 

comum para os pequenos desenvolvedores –, o recurso também 

muitas vezes é limitado, o que implica na suspensão do projeto.

Na mesma direção, outro problema comum é a frequente 

divulgação do produto ainda na sua fase embrionária, sendo 

que este nunca chega a ser concluído, resultando em infor-

mações incompletas ou equivocadas. Afora isso, há ainda a já 

mencionada questão das dificuldades envolvidas em identifi-

car produções efetivamente brasileiras.

No que se refere à ausência de mais jogos digitais que in-

vistam em representar nossa cultura, podemos supor que tal 

fenômeno se relaciona com o conceito de que tais representa-

ções podem ser um entrave para a internacionalização dessas 

produções, de acordo com a visão dos seus criadores. Para eles, 

é possível que seja mais seguro o investimento em games que 

destacam conteúdos como invasões alienígenas, guerras, lutas 

e outros marcadores comuns em produções comercializadas 

em escala global, caracteres que podem sinalizar a falsa ideia 

da garantia de “qualidade do gameplay e da arte”. Inversamente, 

o destaque que o tipo de produção com viés da cultura nacional 

ganha no cenário baiano se dá em boa medida por conta da 
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influência do investimento estatal e da participação da estru-

tura universitária nas produções (LIMA; ALVES, 2017; FLEURY; 

NAKANO; CORDEIRO, 2014).

É frente a esse cenário que nasce o projeto de pesquisa Jogos 

de Todos os Santos. E o livro que dele resulta objetiva avançar na 

discussão em torno das diferentes representações da cultura 

brasileira e regional nos jogos baianos, a partir do exame deti-

do dos dois selecionados. Ademais, o livro visa também propor 

parâmetros para novos desenvolvedores interessados na cons-

trução de mundos ficcionais que valorizem a cultura baiana e 

brasileira. Para tanto, além dessa Introdução que desenha um 

panorama dos jogos digitais com foco em aspectos culturais e 

folclóricos, o presente volume apresenta três capítulos, além 

da sua conclusão e um posfácio.

No primeiro desses capítulos, denominado Alguns cami-
nhos metodológicos, apresentamos a metodologia que em-

basa a nossa análise detida dos jogos Gamebook guardiões da 

floresta e ÁRIDA: Backland’s awakening. Ali, todas as nossas ca-

tegorias e parâmetros de análise são destrinchados, bem como 

a sua ancoragem em um tripé que presume acompanhamento 

de um outro jogador, diálogo com os desenvolvedores e mergu-

lho nos próprios jogos. Os outros dois capítulos, chamados res-

pectivamente de Lyu e os guardiões da floresta e ÁRIDA: uma 
metáfora para a história de luta e perda do sertão baiano, 

apresentam os exames conduzidos a partir dos games que nos 

servem de corpus. Como parte derradeira, as considerações 
finais refletem sobre todo o processo de pesquisa, enquanto 

o nosso posfácio, intitulado Nas trilhas de Lyu e Cícera: deli-
neando diretrizes para a construção de mundos ficcionais 
no universo dos Games, aponta trilhas que podem subsidiar 

novos desenvolvedores na produção de games que valorizem 

a cultura brasileira, destacando aspectos que diferenciam, en-

riquecem e fortalecem nossas raízes.
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O projeto de pesquisa Jogos de Todos os Santos englobou duas 

dimensões investigativas. A primeira delas teve um caráter emi-

nentemente poético-estético, vinculado a uma análise da ar-

quitetura interna dos mundos ficcionais de dois jogos digitais 

baianos: Gamebook guardiões da floresta e ÁRIDA: Backland’s awa-

kening. Explorando elementos históricos, culturais e folclóricos 

da Bahia e do Brasil, os cases selecionados se associam a duas 

dinâmicas recorrentes na produção de jogos digitais no estado 

da Bahia nos últimos anos, sendo elas a vinculação com universi-

dades públicas e o financiamento através de editais de fomento.

A segunda dimensão investigativa do projeto está vincula-

da à condução de entrevistas semiestruturadas com o objetivo 

de subsidiar depoimentos autorreflexivos de desenvolvedores 

de cada um dos games citados, sendo que ambos são pesqui-

sadores incorporados à equipe do projeto e ligados a univer-

sidades baianas – UNEB e a UFBA. Como não poderia deixar 

de ser, o foco destas entrevistas foi posto sobretudo nas dire-

trizes criativas que orientaram as escolhas lúdicas, narrativas, 

representacionais e plásticas presentes no design dos mundos 

ficcionais dos jogos analisados.

Enfim, como também mencionado em nossa Introdução, a 

escolha metodológica de articular esta segunda dimensão à an-

terior (combinando as ponderações autorreflexivas aos achados 

poético-estéticos) visou ainda garantir ao projeto de pesquisa e 

a este livro uma força didático-formativa. Isso porque houve o 

objetivo de possibilitar que os membros da equipe do projeto 
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com experiência em desenvolvimento fizessem ponderações 

amplas sobre o seu trabalho, ajudando pessoas interessadas em 

ingressar neste mercado através de informações relativas ao 

espinhoso tema do desenho de mundos narrativos para jogos 

digitais. Antes que esta articulação pudesse ser feita, porém, foi 

necessário esmiuçar os passos metodológicos previstos para 

cada uma das dimensões da pesquisa em separado.

Nesse sentido, cabe deixar evidente que os arcabouços me-

todológicos que sustentam cada uma destas dimensões de 

investigação foram em verdade desenvolvidos em um longo 

processo de pesquisa, testados e melhorados no decorrer de 

mais de cinco anos pelo coordenador do projeto Jogos de Todos 

os Santos, em investigações que desaguaram nas dissertação e 

tese do referido autor. (ARAÚJO, 2015, 2019) É assim que a me-

todologia do projeto surge, com a ressalva de que adaptações 

metodológicas foram geradas por toda a equipe para dar conta 

da análise dos jogos digitais enquanto mídia, uma vez que a 

metodologia que é fruto do percurso de pesquisa previamente 

mencionado é baseada na análise de séries televisivas, e não de 

games, pelo coordenador do projeto.

A análise interna dos mundos ficcionais

No caso das análises internas, desde o início a pretensão da equi-

pe era operacionalizá-las a partir do conceito de mundo ficcional, 

que inspira o próprio subtítulo do livro. Pouco compreendido 

fora da academia, esse conceito não se refere apenas a mundos 

imaginários como a Terra do Nunca ou Oz, mas a qualquer espa-

ço lógico que compõe um conjunto de ambientes, eventos, per-

sonagens e tinturas atmosféricas numa macroestrutura formal 

que segue um conjunto de regras particulares. (DOLEŽEL, 1998; 
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INGARDEN, 1965) Assim, a despeito dos erros de concepção co-

muns ao uso cotidiano do termo, mesmo uma passagem rápida 

pelos textos centrais dos teóricos que ajudaram a estabelecer 

na academia o tema da construção de mundos permite-nos en-

tender que qualquer obra de ficção – das mais realistas às mais 

fantásticas – cria seus próprios universos de referência.

Conforme tais autores argumentam, ficções operam jus-

tamente adicionando atributos, indivíduos, eventos e mesmo 

lugares a cidades que supostamente são as do mundo em que 

vive o apreciador, tornando as versões que criam destas cida-

des, por um lado, maiores do que as que podemos de fato visi-

tar. Por outro lado, estas geografias imaginárias não englobam 

as suas contrapartes no nosso mundo inteiras, só fragmentos, 

sendo a um só tempo também menores que elas, criando neste 

jogo de cortes e acréscimos ambientes únicos, que engajam por 

sua própria ficcionalidade. (ECO, 2006) Ou seja, como pontuam 

Goodman (1995) e Herman (2009), insumos do nosso mundo, ou 

até de outros mundos ficcionais, são inevitavelmente decom-

postos, recompostos, suprimidos, completados, deformados ou 

enfatizados na criação de qualquer arcabouço ficcional.

Desse modo, mais do que universos fantasiosos, mundos 

ficcionais são macroestruturas poéticas que organizam os ele-

mentos narrativos, estilísticos, e no caso dos jogos digitais tam-

bém lúdicos de uma obra a partir de um conjunto de princípios 

e regras (DOLEŽEL, 1998). Eles são sempre projetados por pro-

dutos de ficção, e organizam em um todo coeso os conjuntos de 

eventos ali enredados em tramas; os indivíduos ali convertidos 

em personagens; os espaços que o produto articula e carrega 

de sentidos convertendo em ambientes; e as qualidades temáti-

cas e afetivas que se compõem em atmosferas. Assim, enredos, 

personagens, ambientes e atmosferas se tornam os principais 

elementos formais a serem sopesados na análise, e cada um 
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deles precisava ser pensado metodologicamente a partir de um 

conjunto de parâmetros para que os escrutínios resultantes 

das obras analisadas fossem sólidos. Por fim, dado que a mídia 

com que lidamos são os jogos digitais, questões de game design 

mereceram ganhar também relevo aqui.1 Assim, seguindo os já 

mencionados esforços de pesquisa anteriores do coordenador 

do projeto e adaptações feitas por toda a equipe, a seguir é apre-

sentado o arcabouço metodológico que se desenhou.

Enredos

No caso das estruturas de composição das intrigas que o 

jogador deve compreender na sua interação com cada um dos 

dois jogos, nossa principal ferramenta de análise foi o mode-

lo actancial desenvolvido pelo teórico estruturalista Greimas 

(1976). Nesse modelo, para cada fio de história em uma nar-

rativa – grande trama em um jogo mais linear ou missão em 

jogos menos centralizados, por exemplo – cabe aos analistas 

observarem sobretudo as articulações entre três pares de ac-

tantes narrativos: sujeito e objeto, destinador e destinatário, e 

adjuvante e oponente.

1	 Já	no	que	se	refere	à	aparição	de	categorias	tradicionais	dos	estudos	de	narrativa	

na	pesquisa,	consideramos	importante	esclarecer,	conforme	Jull	(2019,	p.	27),	que	

investigações	mais	recentes	dedicadas	aos	games	são	enfáticas	ao	propor	um	expe-

diente	de	estudos	“no	qual	as	qualidades	únicas	dos	jogos	não	são	negadas,	mas	a	

função	da	história	ou	da	ficção	em	um	jogo	pode	ainda	ser	discutida”.	Para	o	autor,	

os	 jogos	digitais	partem	de	uma	ecologia	geral	da	narrativa,	que	 incorpora	alguns	

elementos	de	histórias	populares,	e	pesquisadores	podem	escolher	entre	“estudar	

um	jogo	específico	por	seu	papel	na	ecologia	da	mídia	geral	ou	focar	no	jogo	em	si	e	

no	ato	de	jogá-lo.”	(JULL,	2019,	p.	27)	No	nosso	caso,	assim,	as	categorias	narrativas	

obviamente	ganham	relevo	porque	nosso	estudo	se	dedica	aos	mundos	ficcionais	

projetados	nos	games	submetidos	a	análise.	Ainda	assim,	o	game design	não	deixa	de	
ser	uma	categoria	central	para	nós.
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Assim, a começar pelo primeiro par, em qualquer programa 

narrativo há um sujeito que deseja conjugar-se a um objeto (isto 

é, cumprir um objetivo). De fato, para Greimas (1976), um pro-

grama narrativo nada mais é do que a jornada do sujeito nesta 

busca, culminando na sua conjugação com aquilo que deseja 

ou na sua falha em cumprir este objetivo; e no caso dos jogos 

digitais a maioria das intrigas dependem de interação direta 

do jogador para serem levadas adiante ou falharem. Nos jogos 

da bem-sucedida franquia Mario, por exemplo, a personagem-

-título frequentemente age como sujeito, quase sempre objeti-

vando salvar a princesa do vilão conhecido como Bowser, algo 

cujo sucesso depende da habilidade do jogador em questão. Já 

no jogo indie intitulado Gone home (The Fullbright Company, 

2013), a protagonista tem o objetivo bem mais difuso de en-

tender o que aconteceu na casa dos seus pais durante a sua 

ausência do convívio familiar, buscando pistas para tanto em 

objetos banais.

Já aqui, fica claro algo bastante importante: para Greimas, 

os actantes são posições em uma estrutura de ação, e não agen-

tes antropomorfizados como personagens. Ou seja, “salvar a 

princesa” e “descobrir o que aconteceu na casa da família” são 

actantes que ocupam a posição de objetos (por serem objeti-

vos), mesmo que não sejam personagens. Do mesmo modo, é 

recorrente no caso dos Role Playing Games (RPGs) a existência 

de jogos de turno em que o sujeito não é um protagonista único, 

mas todo um grupo de personagens que o jogador controla. 

Novamente, isso não é um problema para Greimas (1976), que 

não vê necessidade dos actantes coincidirem com figuras dra-

máticas singulares.

No que concerne aos outros pares actanciais, destinador 

e destinatário correspondem àquilo que impulsiona o sujeito 

em sua busca e aqueles que se beneficiam dela. Em jogos com 
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múltiplos programas narrativos descentralizados, é comum 

vermos um destinador diferente para cada linha narrativa, na 

figura do “quest giver”: o mago pede à personagem que encontre 

ingredientes para sua poção que impedirá um amigo de morrer, 

ou a mãe que pede ao protagonista que busque seu filho perdi-

do na floresta. Por outro lado, em muitos jogos as histórias são 

movidas por personagens que decidem sozinhas buscar certos 

objetivos, no que os greimasianos conhecem como automani-

pulação (BALOGH, 2000).

Voltando ao exemplo dos programas narrativos da franquia 

Mario, quem destina a personagem-título em sua busca costu-

ma ser o próprio Mário, indignado com as vilanias do seu arqui-

-inimigo e compadecido com a situação da princesa. Já o des-

tinatário da sua busca tende a ser a própria princesa, que será 

salva das garras do Bowser (ou, em outros exemplos, a criança 

que será salva na floresta, o amigo que não morrerá após to-

mar a poção do mago, e assim por diante). Obviamente, muitas 

vezes destinador e destinatário coincidem, ao menos em parte 

(tecnicamente, a mãe será tão beneficiada com a sobrevivência 

do filho quanto a própria criança). Por fim, os oponentes são 

todos os inimigos e obstáculos que o sujeito enfrenta no curso 

da sua missão (das tartarugas voadoras aos koopas em Mario, 

bem como diversas barreiras superadas com pulos, escaladas, 

nados e assim por diante). Já os adjuvantes são os elementos 

que ajudam o sujeito a seguir (habilidades, aliados etc.).

Muitos autores complementam a estrutura actancial grei-

masiana com algum arcabouço que permita ver como a narra-

tiva se desenvolve do início ao fim, e nesse sentido um dos mo-

delos mais recorrentes é aquele que pensa os arcos narrativos 

como estruturados a partir de um conjunto de etapas que con-

formam uma pirâmide ou arco. (ALEXANDER, 2013) Tal modelo 

presume que cada arco prevê as etapas de:
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• Exposição - apresentação das personagens envolvidas na his-

tória e suas motivações, introdução dos ambientes nos quais 

o drama se dará, iniciação dos conflitos que serão explorados 

e assim por diante;

• desenvolvimentos ou ação crescente - no caso de um pro-

grama narrativo com ênfase investigativa, só para citar um 

exemplo, em geral relacionados à produção de pistas, ao le-

vantamento de testemunhas, informantes e outros contatos;

• clímax - ponto alto da ação, em que o conflito finalmente 

culmina;

• ação declinante e/ou desenlace - resolução dos últimos con-

flitos e eventuais epílogos do arco narrativo.

Cada programa narrativo tem seu arco (ou, de certo modo, é 

um arco), embora em uma mesma narrativa vários arcos meno-

res possam se encadear sucessivamente na composição de um 

arco maior (as fases pelas quais Mário passa em busca da prince-

sa) ou vários arcos paralelos de relativa independência possam 

se desenvolver em simultâneo (como em muitos MMORPGs).

O que tudo isso implica metodologicamente para o projeto 

Jogos de Todos os Santos é a necessidade de mapear os progra-

mas narrativos de cada um dos jogos analisados, já observando 

suas estruturas actanciais e seus arcos. Isso nos permite veri-

ficar várias questões sobre os mundos ficcionais ali compostos 

em termos de enredamento: eles buscam ser universos expan-

sivos em sua narrativa e criar um senso de várias coisas ocor-

rendo ao mesmo tempo, ou criam universos mais comprimidos 

para dar importância a cada evento singular? E em termos de 

continuidade, os jogos analisados erigem mundos que se es-

truturam a partir de um conjunto de eventos importantes que 

levam a uma única direção final ou de encontros episódicos 
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que só ganham importância nas aventuras/vidas das protago-

nistas? Quem são os “quest givers” mais habituais ali? Quais 

são as habilidades com que cada protagonista conta? Tudo isso 

nos dá um desenho mais claro do mundo ficcional de cada um 

dos produtos analisados.

Ademais, como estamos lidando com games, importam tam-

bém: as diferenciações entre eventos narrativos movidos pela 

agência do jogador e aqueles sob controle da instância “com-

putacional” (LAUREL, 1993), as ferramentas de jogabilidade que 

ajudam o jogador a impulsionar a narrativa (JUUL, 2019), e o 

modo como a própria arte e os designs de ambientes são usados 

para comunicar eventos. (TAVINOR, 2009) Por fim, a estrutura 

temporal da obra, com seus vaivéns e a dinâmica de seus ciclos 

e fluxos de jogo, é um outro elemento que pesa aqui. (RIMMON-

KENAN, 2002)

Personagens

Em uma perspectiva afim à teoria dos mundos possíveis, 

personagens de ficção podem ser definidas como seres ficcio-

nais dotados de vida interna que existem como artefatos cria-

dos comunicativamente, constructos poéticos que emergem 

de palavras, imagens, sons e, no caso dos jogos digitais, inputs 

do jogador; mas que não podem ser reduzidos ao conjunto das 

texturas que lhes dão origem. (EDER; JANNIDIS; SCHNEIDER, 

2010) Assim, conforme atesta Ien Ang (1985), a despeito de sua 

construção artificial baseada em técnicas padronizadas, as 

personagens ficcionais muitas vezes nos parecem similares a 

pessoas de carne e osso em diversos aspectos, e somos capazes 

de antropomorfizá-las e ser tocados por suas emoções mesmo 

em obras marcadas por um parâmetro explicitamente artifi-

cial na sua construção.
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Na perspectiva de Ang, essa capacidade de imaginar as per-

sonas ficcionais como indivíduos é necessária para o nosso en-

volvimento emocional com elas e com as obras em que surgem, 

sendo a colagem nas personagens uma das maiores fontes de 

prazer narrativo. Ecoando a autora, Buonanno (2008) atesta 

que na fruição ficcional, com frequência criamos relações pa-

rassociais com as figuras dramáticas. Para ela, estas relações 

são marcadas por vínculos afetivos verdadeiros e pela impres-

são de conhecermos intimamente as personagens de quem nos 

afeiçoamos com mais força, a despeito da óbvia impossibilida-

de deste investimento ser reciprocado.

Nos jogos digitais, em que muitas vezes o jogador cria a per-

sonagem ou ao menos toma várias decisões em sua pele, essa 

convocação de engajamento tende a ser ainda mais forte, posto 

que com muita frequência assume um caráter de projeção que 

McCloud (2004) notaria existir já nos quadrinhos. Ali, de certa 

forma, nos tornamos temporariamente as personagens. Mas, é 

claro, por mais que possamos nos sentir literalmente “no con-

trole” das figuras com que jogamos, esse engajamento nunca 

deixa de depender de um conjunto de estratégias dramáticas 

alheias aos jogadores. Assim, os modos de construção de per-

sonagem de uma obra – inclusive o quanto ela permite ou nega 

controle ao jogador nesta construção – oferecem um bom pon-

to de entrada para o desvelamento das regras que governam 

seu mundo narrativo, nos informando sobretudo – mas não 

apenas – acerca do tipo de indivíduo que habita aquele mundo. 

Por este motivo, questões relativas à construção de persona-

gens são centrais a pesquisas como esta.

Nesse sentido, um dos parâmetros mais óbvios a se obser-

var são os modos ou padrões de caracterização a que a obra 

recorre. Mittell (2015) argumenta em seus estudos sobre a tele-

visão que as mídias audiovisuais tendem a comunicar estados 
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internos apenas a partir do acúmulo de marcadores externos 

relativos ao que vemos e ouvimos de uma personagem e sobre 

ela. Assim, em sua perspectiva, a aparência, as ações, os diálo-

gos e afins vão evidenciando as personagens, sendo estes os 

únicos modos que temos de conhecê-las – uma argumentação, 

ao nosso ver, no mínimo incompleta.

Em verdade, o audiovisual permite o uso de inúmeras téc-

nicas na caracterização, particularmente dos estados internos 

das figuras dramáticas, mesmo na mídia televisiva a que Mittell 

(2015) se dedica. Six feet under (HBO, 2001-2005), por exemplo, 

já em seus primeiros episódios emprega com este objetivo: 

filtros de cor na imagem para indicar emoções específicas de 

certas personagens, a contaminação da imagem e som pela 

percepção dos protagonistas,2 números musicais, sequências 

oníricas, diálogos imaginários com figuras mortas, monólogos, 

flashbacks, voz over e música extradiegética. E quando vamos 

para os jogos digitais, temos ainda diversos menus e elementos 

de HUD3 que informam dados sobre as personagens, como o 

grau de suas habilidades, o seu nível de saúde ou os seus equi-

pamentos. Isso sem contar o fato de que muitas vezes as perso-

nagens secundárias reagem a diversas das características dos 

protagonistas que são em verdade determinadas pela escolha 

e sorte de cada jogador, que tem ainda graus de poder variados 

sobre os elementos de caracterização a depender de cada jogo. 

Como se vê, em uma única obra os modos de caracterização 

2	 Algo	que	Gaudreault	e	Jost	(2009)	chamam	de	ocularização	e	auricularização.	Um	caso	
típico	é	quando	a	obra	tremula	a	imagem	enquanto	uma	personagem	está	bêbada,	por	

exemplo,	ou	corta	o	som	quando	ela	é	surda.

3 Heads-up display,	ou	“visor	de	alerta”	em	tradução	literal.	Trata-se	de	um	conjunto	de	
parâmetros	extradiegéticos	variáveis	de	acordo	com	cada	jogo	exibidos	em	tela	para	

informar	o	jogador	sobre	um	conjunto	de	condições	de	gameplay	que	lhe	concernem,	
como	o	nível	de	energia	física	ou	mágica	restante	para	a	personagem.
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podem ser incontáveis, e eles com frequência podem ser usa-

dos para informar o apreciador sobre um mundo ficcional e os 

indivíduos que o habitam de forma ampla, sendo de especial 

interesse para nós.

Considerando tais aspectos, na análise das personagens e do 

seu lugar na construção dos mundos ficcionais neste projeto, in-

teressam padrões recorrentes e redundantes de caracterização 

(BAL, 1997); ênfases e sobreposições entre caracteres físicos, psi-

cológicos e sociais (PALLOTINI, 1989); modos de engajamento 

ou distanciamento propostos entre o jogador e as personagens 

jogáveis (ATKINS, 2003); graus de escolha que o jogador tem so-

bre a caracterização e como personagens não-jogáveis reagem a 

isso; e modos como a obra escolhe explorar ou suprimir estados 

psíquicos, contradições internas e arcos de desenvolvimento – 

tanto arcos estritamente narrativos quanto aqueles relaciona-

dos a questões como as suas eventuais árvores de habilidades. 

(JUUL, 2019; RIMMON-KENAN, 2002) Em termos relacionais, 

na observância de como uma figura dramática interage com ou-

tras, é importante também atentar às hierarquias criadas entre 

personagens – desde as do enredo, como aquelas entre prota-

gonistas e antagonistas; às lúdicas, entre figuras jogáveis e não 

jogáveis. (EDER; JANNIDIS; SCHNEIDER, 2010)

Ambientes

Em termos narrativos, o espaço ficcional pode ser com-

preendido como um meio ou domínio que envolve os objetos 

e personagens de um mundo possível, servindo de palco aos 

seus eventos. (RONEN, 1986) Nessa medida, é o espaço que me-

deia as relações entre os outros elementos denotativos/con-

cretos do mundo ficcional, pondo-os em perspectiva junto ao 

apreciador. Assim, o design dos cenários e dos níveis, a escala 
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e o escopo dos espaços narrativos, a preferência por lugares 

abertos ou fechados, diurnos ou noturnos, em 2D ou 3D, com 

câmera virtual fixa ou móvel: tudo isso pesa no exame da espa-

cialização de um game, uma vez que tais elementos contribuem 

para construir um mundo ficcional no caso de jogos narrativos 

– fora o modo como espaços podem ser apenas sugeridos pela 

paisagem sonora de um jogo, ou os espaços secretos em que a 

personagem pode chegar para encontrar itens ou viver even-

tos, mas para onde a câmera não o acompanha.

É preciso, no entanto, entender que o conceito de ambiente 

não se resume ao de espaço narrativo, presumindo ainda a in-

corporação nestes espaços de certas regras de funcionamento 

e interatividade mais amplas, significados sociais, ideologias, 

padrões relativos a que ações cabem e não cabem ali e assim 

por diante. Por meio da passagem da mera espacialidade à am-

bientação, assim, os constructos espaciais deixam de ser ape-

nas mediadores que põem as personagens em ação para ser te-

matizados (BAL, 1997) e ganhar conotações atmosféricas. Isto 

é, eles deixam de ser apenas locais para se converter em luga-

res ou ambientes junto ao apreciador, quer as personagens in-

vistam-nos com os mesmos significados que a obra busca que 

invistamos neles ou não. Nesse mesmo sentido, os ambientes 

são unidades não só mais significativas, mas também mais am-

plas que os espaços, podendo subsumir vários deles.

Assim, são sobretudo os ambientes que nos propomos a in-

vestigar aqui: constructos espaciais já em si dotados de signifi-

cação atmosférica, posto que é em grande parte por meio destas 

camadas atmosféricas que as ambientações produzem regras 

maiores pelas quais são governadas as macroestruturas que 

organizam os mundos possíveis narrativos. Desse modo, apos-

tamos aqui no conceito bakthiniano de cronotopo como cate-

goria capaz de permitir a operacionalização da análise destes 
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ambientes. Conforme Bakhtin (2014), o cronotopo pode ser en-

tendido como uma categoria conteudístico-formal que permite 

verificar como os elementos espaciotemporais em uma ficção 

se aportam no que podemos chamar de quadros de referência 

externos às obras, ancorando-se em noções fluidas como os con-

ceitos e sentimentos que associamos às ideias de “cidade”, “lar” 

ou “estrada”, bem como nos significados que constructos am-

bientais como esses ganham em certos gêneros narrativos – a 

exemplo da associação da estrada com nomadismo, fuga, ama-

durecimento e desterritorialização nos road movies; ou da visão 

lar como espaço da intimidade conjugal no melodrama.

Na sua análise do noir cinematográfico, por exemplo, Mennel 

(2008) repara como o noir trata “a cidade” como um lugar de 

alienação, isolamento, perigo, decadência moral e sexualidade 

reprimida, sendo cada uma destas características construídas 

audiovisualmente a partir de padrões narrativos específicos 

elencados pela autora. A título de ilustração, o elemento isola-

dor e alienante é nos filmes do gênero marcado pelo perambu-

lar noturno e solitário de personagens em ruas desertas, bem 

como por um estilo distanciado de atuação que se baliza por 

expressões faciais mínimas e um movimento sobretudo dos lá-

bios. Para Mennel, nesse gênero de filmes, esse desengajamento 

corporal com o mundo e perambular urbano solitário à noite 

sob a chuva enfatizam a distância entre o detetive e a sociedade 

diurna da qual não participa. Dessa maneira, observar a am-

bientação de uma obra que se ancore nas marcas do noir a partir 

da perspectiva bakhtiniana envolveria ver como os modos de 

construção da cidade em tal obra incorporam e transformam 

as expectativas do gênero.

Mas não é só aos quadros de referência externos que Bakhtin 

pede atenção analítica. Sua perspectiva é de que o cronotopo diz 

respeito à interligação fundamental das relações temporais e 
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espaciais em uma narrativa, promovendo interfaces entre tempo, 

espaço e ação. Como as personagens podem agir sobre o espaço, 

e o quão permanentes são essas ações? Isso é algo que Bakhtin 

pede que olhemos com especial atenção, e que ganha importân-

cia redobrada no caso dos games. Neles, parâmetros de cons-

trução de mundo se ancoram fortemente nos tipos de interação 

que são possíveis ou interditadas em determinados espaços, no 

modo como é possível ou não deixar marcas no cenário, e no grau 

de permanência destas marcas. Há jogos que permitem matar 

qualquer personagem, e outros que não permitem usar armas 

em dadas áreas, por exemplo. Nenhuma das duas opções é me-

lhor que a outra, mas cada uma revela algo sobre o tipo de mundo 

que se quer criar. Além disso, pesam ainda os eventuais impactos 

de longo prazo do jogador sobre o mundo em outras frentes: dos 

recursos minerais que não se renovam em Subnautica (Unknown 

Worlds, 2018) às caixas de moedas “não renováveis” na mesma 

fase nos jogos de Mario, tudo isto merece ser observado.

Assim, no caso dos espaços, interessa tanto a maneira como 

os constructos espaciais e os níveis e cenários se constroem 

audiovisualmente quanto os modos como eles são por vezes 

apenas sugeridos pelo som ou os elementos extradiegéticos 

voltados a orientar o jogador ao longo da obra. (TAVINOR, 

2009) No mesmo sentido, cabe também verificar como as ar-

tes e plasticidade audiovisual delas já carrega o mundo erigido 

no game de um conjunto de significados ambientais. Enfim, a 

partir do conceito de cronotopo (BAKHTIN, 2014), interessam 

ainda: 1) as matrizes genéricas e referências intertextuais en-

gajadas na construção dos ambientes (CONSALVO, 2007), 2) as 

mudanças que as ações de jogadores e NPCs4 podem provocar 

4	 Sigla	em	inglês	para	“Non-player characters”,	ou	personagens	não	jogáveis.
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neles, e 3) os tipos de atos que cabem e não cabem em certos 

ambientes – muitas vezes altamente hierarquizados em jogos 

digitais, nos quais com frequência há espaços em que as possi-

bilidades de controle disponíveis mudam.

Atmosferas

Em geral, os autores ligados aos estudos sobre mundos 

possíveis da ficção não elencam os componentes atmosféricos 

de uma obra como elementos composicionais destes mundos, 

sendo essa uma aposta feita sobretudo por Ingarden (1965), um 

dos precursores do conceito. Conforme o autor, embora haja 

momentos transformadores em nossas vidas, epifanias nas 

quais podemos sentir todo o mundo ao nosso redor contagiado 

por uma mesma carga sentimental, tais momentos são infre-

quentes. De fato, os atentados de 11 de setembro, os grandes 

torneios esportivos e, recentemente, a ascensão da extrema di-

reita mundo afora, podem ser vistos como geradores de “qua-

lidades metafísicas” que impregnam porções consideráveis do 

nosso mundo experiencial. Tais momentos, porém, são para 

Ingarden infrequentes – o que ele vê com bons olhos, posto 

que nos sentiríamos completamente oprimidos não fosse este 

o caso, ficando a todo tempo à mercê de sentimentos que não 

nascem exatamente em nós.

Já nas obras expressivas, para o autor, essas qualidades me-

tafísicas que contagiam tudo são evocadas o tempo inteiro, con-

taminando todo o mundo projetado nas ficções de forma a não 

nos esmagar ou exaltar, mas a fazer certos convites estéticos. 

Em seu ponto de vista, nossa abertura para aceitar tais convites 

está justamente ligada à distinção ontológica entre os objetos 

artísticos e os reais, de modo que a arte apenas simula estes es-

tados no interior de seus mundos. Ainda na tradição alemã da 
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qual Ingarden (1965) faz parte, o conceito de atmosfera é com 

frequência associado a um outro, o de Stimmung, expressão cara 

a autores como Gumbrecht (2009).

Mas o que significa, exatamente, Stimmung? A pri-

meira tradução oferecida pelos dicionários é ‘hu-

mor’, no duplo sentido de, primeiramente, um sen-

timento tão interior e subjetivo que não pode ser 

transmitido por conceitos, mas também, e em se-

gundo lugar, no sentido mais objetivo de ‘clima’ [...]. 

[Aquilo] que também podemos evocar como o ‘tom’, 

a ‘atmosfera’ ou o ‘sabor’ de um texto. Mas minha 

questão é que tons, atmosferas e sabores textuais 

nunca se desdobram em independência completa 

dos componentes materiais do texto [...]. Pensemos 

em Morte em Veneza, de Thomas Mann. Nenhum 

leitor lembra-se desta novela porque ele ou ela se 

surpreendeu em descobrir que Aschenbach e Tadzio 

não se tornariam amantes no final, ou que Aschen-

bach estava, de fato, destinado a morrer. Antes, é a 

evocação da Stimmung fin de siècle de decadência em 

toda sua complexidade e suas nuances, é a evocação 

de cheiros, cores, barulhos, e, acima de tudo, do cli-

ma em constante mudança que tornou este texto 

famoso [...]. [Assim, pode-se reparar que] enredo e 

narrativa se tornam-se (sic) secundários, por exem-

plo, na complexa impressão de decadência que Mor-

te em Veneza, de Mann, evoca. (GUMBRECHT, 2009, 

p. 107–110, grifos do autor)

Como Ingarden, Gumbrecht (2009) associa a ideia de at-

mosfera/Stimmung à própria ontologia da obra e àquilo que 

ela comunica. Igualmente, os dois autores a veem como algo 
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que emerge da materialidade plástica das produções criati-

vas, de modo a contagiar o apreciador afetivamente – embo-

ra Gumbrecht rejeite qualquer abordagem hermenêutica que 

vise interpretar o Stimmung e entender seus modos de ope-

ração, negando qualquer leitura dele que não seja altamente 

impressionista. A despeito de rejeitarmos aqui essa perspec-

tiva anti-interpretativa de Gumbrecht, é útil a chave de que os 

Stimmungen de uma obra nascem fortemente vinculados à sua 

superfície plástica, ainda que seja também útil expandir a no-

ção de “humor” para englobar ainda questões narrativas e dra-

máticas, como faz Smith (2003). Conforme o autor, os humores 

evocados em uma obra são construídos a partir de deixas emo-

cionais que podem ser redundadas em aspectos não só plásti-

cos, mas também narrativos. Assim, a atmosfera aventuresca 

de Indiana Jones e a arca perdida (Raiders of the lost ark, Steven 

Spielberg, 1981), por exemplo, seria sem dúvidas, na visão Smith 

(2009), debitária de certo uso da música e de escolhas de pla-

nificação e montagem, mas também do próprio tipo de estória 

ali desenrolada. Na mesma chave, nos jogos digitais, elementos 

lúdicos podem ir na mesma direção: o peso ou leveza com que 

os controles permitem movimentar as personagens, a liberda-

de ou constrição com que o jogador pode se movimentar pelo 

cenário, a obviedade ou arbitrariedade dos itens com que se 

pode interagir: tudo isto tem peso atmosférico.

Assim, atmosfericamente, cabe investigar como certos hu-

mores são convocados pelas articulações narrativas e temáticas 

e pelos aspectos plástico-lúdicos – dos controles de câmera em 

jogos mais avançados às escolhas verbais nos de texto, incluindo 

aí também questões relacionadas à sonorização, interface, ce-

nas de corte, atuações em jogos que lidam com captura de mo-

vimento e assim por diante. (INGARDEN, 1965; TAVINOR, 2009)
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Game Design

Atuando como uma espécie de elemento aglutinador dos 

quatro componentes acima descritos (enredos, personagens, 

ambientes e atmosferas), o game design, quinto e último com-

ponente dessa estrutura metodológica, pode ser definido 

como uma série de decisões técnicas e criativas que, em jogos 

narrativos, alinham esse mundo ficcional ao repertório de re-

gras e escolhas que é apresentado a quem usufrui da expe-

riência interativa. Em outros termos, projetar o game design 

de jogos narrativos significa estabelecer uma relação lógica 

entre a estrutura formal e a estrutura narrativa de um jogo 

digital. (SCHELL, 2011)

Se, por um lado, o alinhamento desse fluxo de eventos fic-

cionais com as ações mecânicas interativas é a qualidade única 

que diferencia os jogos digitais de outras mídias com poten-

cial narrativo (ISBISTER, 2017), por outro, essa condição não 

permite afirmar que estas mesmas narrativas são completa-

mente distintas ou de algum modo superiores àquelas produ-

zidas em outras experiências midiáticas. (SCHELL, 2011) Afinal, 

ao se fruir uma narrativa em qualquer mídia, decisões são to-

madas continuamente  – posto que o desejo ou a menção ao 

agir, os pensamentos e as emoções sempre se fazem presentes. 

Entretanto, nos jogos digitais, essas possibilidades de engaja-

mento são canalizadas e potencializadas pelo grau de interfe-

rência disponível através das ações mecânicas. E é nesse grau 

de interferência que o game design primariamente atua.

Desse modo, cabe identificar o repertório de regras e ações 

mecânicas nos dois jogos selecionados para análise, com um 

foco na busca pelo entendimento de como essas ações intera-

tivas podem reforçar ou afastar a imersão, ou comprometer 

a percepção e a consistência do mundo ficcional concebido. 
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Assim, serão considerados para a análise do game design os 

seguintes componentes das regras e ações mecânicas:

• Game POV5 (ponto de vista), gênero de jogo,6 interfaces7 e 

estilo visual: esses componentes são referências técnicas e 

estéticas que categorizam os games quanto aos nichos de 

mercado e público-alvo. (PERRY; DEMARIA, 2009) Mesmo 

considerando que a hibridização de gêneros e estilos vi-

suais é uma estratégia criativa recorrente na indústria, os 

componentes selecionados objetivam avaliar como o mun-

do ficcional é exposto e percebido em um contato prévio, 

mesmo antes da experiência ter sido realizada.

• Mecânicas, objetivos, recompensas e penalidades: esses com-

ponentes definem os principais pontos de contato com o sis-

tema de jogo, e, não por acaso, na maioria das vezes são os res-

ponsáveis pela retenção de quem joga, garantindo não apenas 

o interesse no fluxo, como também o eventual retorno recor-

rente. (PERRY; DEMARIA, 2009) Os componentes seleciona-

dos orientam análises de como os princípios de design são re-

presentados nas mecânicas selecionadas, e como os objetivos 

5	 POV	ou	ponto	de	vista	de	um	jogo	se	refere	à	tipologia	de	câmera	virtual	utilizada,	po-

dendo	ser	dividida	entre	primeira	pessoa	(quando	quem	joga	observa	o	espaço	atra-

vés	do	ponto	de	vista	da	personagem	principal)	e	terceira	pessoa	(quando	o	espaço	de	

jogo	tem	como	ponto	de	referência	uma	personagem	ou	uma	cena	ampla).

6	 Gêneros	de	jogos	são	categorias	que	alinham	os	games a	partir	das	suas	similarida-

des	mecânicas.	Como	as	séries,	telejornais	e	programas	de	variedades	na	tevê	ou	as	

cartas	e	ensaios	na	literatura,	os	gêneros	de	jogos	são	um	tipo	de	gênero	midiático.	

(JANOTTI,	2005)	Desse	modo,	eles	nascem	das	lógicas	próprias	à	mídia,	diferencian-

do-se	dos	gêneros	ficcionais	 (como	o	Western	 ou	o	drama	 romântico),	que	podem	
circular	nas	mais	diversas	mídias	narrativas	–	incluindo	os	jogos	digitais.

7	 Nos	 jogos	 digitais,	 as	 interfaces	 de	 usuário	 (User Interface	 ou	UI)	 são	 sistemas	 de	
componentes	visuais	inseridos	entre	o	jogador	e	a	experiência	de	jogo,	fornecendo	

informações	textuais	e/ou	iconográficas	relacionadas	com	o	fluxo	de	jogo,	além	de	

espaços	visuais	de	interação,	como,	por	exemplo,	os	botões.
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de curto, médio e longo prazo são organizados e apresentados 

no fluxo da experiência. Acima de tudo, buscando compreen-

der a relação destes com o mundo ficcional em questão.

• Economia interna, balanceamento e progressão: esses com-

ponentes definem a consistência e as regras internas de 

todos os recursos de um jogo digital: vidas, itens, dinheiro, 

serviços, colecionáveis e assim por diante. (ADAMS, 2012) A 

compreensão do gameplay de um jogo passa necessariamen-

te pela compreensão da sua economia: afinal, é a economia 

interna o principal combustível para o ciclo de repetição de 

ações de um jogo digital (também conhecido como core game-

play loop). Os componentes selecionados nesta seção visam 

uma análise mais técnica e sistêmica sobre como os aspectos 

da economia interna dos jogos digitais selecionados podem 

influenciar na percepção do mundo ficcional concebido.

Por fim, como se pode verificar pelos parâmetros elencados 

anteriormente, aspectos narrativos (como as ênfases em carac-

teres físicos, sociais e psicológicos na criação de personagens ou 

as estruturas de ação no enredo), audiovisuais (escolhas gráficas, 

de arte e sonorização) e dimensões lúdicas (árvores de habilida-

des, economia interna, recompensas e penalidades) devem ser 

todos levados em conta na análise de cada uma das categorias 

de composição de mundo – afora as questões representacionais, 

ligadas ao grau de protagonismo ou apagamento negro e femi-

nino em determinados universos narrativos, por exemplo.

Além disso, mundos ficcionais são macroestruturas de ca-

ráter global, não coleções aleatórias de enredos, personagens, 

ambientes e atmosferas. Assim, para além da decomposição 

de cada um destes elementos formais, acima de tudo é preciso 

entender como eles dialogam entre si nas obras, articulando-

-se em um todo coeso a partir de um conjunto de princípios 
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de composição que organizam o arcabouço do próprio mundo 

arquitetado no jogo, algo que as análises dos capítulos subse-

quentes sopesam. Para finalizar, é preciso deixar claro que a 

equipe do projeto tomou ainda o cuidado de isolar cada pesqui-

sador-desenvolvedor da análise de seu próprio jogo, de modo a 

evitar contaminações entre as duas etapas de pesquisa.

O esforço autorreflexivo e a síntese

Um dos assuntos relacionados à produção cultural mais deba-

tidos em domínios de estudo tão diversos quanto a estética, a 

teoria literária e a história da arte, é a ideia de estilo ou assi-

natura criativa, tema abordado por autores tão díspares quan-

to Pareyson (1989), Gombrich (1995), Baxandall (1991, 2005), 

Goodman (1995) e Vinogradov (1976). As proposições de muitos 

destes distintos autores partilham uma perspectiva de que o 

próprio conceito de estilo concerne a modos de fazer especí-

ficos, decisões no processo de criação que orientam a condu-

ção das obras, uma mirada em alguns casos central à própria 

metodologia de análise estilística. Dessa maneira, estudiosos 

como Gombrich (1995) e Baxandall (1991, 2005) clamam por um 

olhar para problemas particulares na criação cujas soluções 

encontradas por criadores específicos em contextos determi-

nados levam a orientações produtivas que podem mais tarde 

ser repetidas de forma razoavelmente sistemática, configu-

rando esquemas produtivos quando engendram inovações que 

mais tarde se difundem.

Avançando a partir destes dois autores e adaptando suas 

considerações para o audiovisual, Bordwell (2008, 2013) cha-

ma isso de paradigma problema-solução. Para ele, a análise de 

uma obra a partir do paradigma problema-solução traz alguns 
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desafios, a começar no que concerne ao repertório do analista. 

Antes de tudo, é preciso conhecer (e saber reconhecer) esque-

mas estilísticos os mais diversos para trabalhar desta forma, 

e em alguns casos até ser capaz de retraçar sua origem. Não 

à toa, as análises de Bordwell são ricas na nomeação de técni-

cas audiovisuais que já se tornaram esquemáticas, posto ser 

essa uma necessidade do próprio modelo que o autor avança. 

Secundariamente, é preciso ainda desnaturalizar essas técnicas 

e entender de maneira íntima seu emprego específico em cada 

obra, ou mesmo cada fragmento de uma obra. Isso porque um 

esquema pode ser deslocado do seu uso original, sendo usado 

em obras diferentes a partir de visões autorais distintas – ou, 

inversamente, obras distintas podem encontrar soluções alter-

nativas para problemas e visões autorais semelhantes entre si.

Nesse sentido, se na análise interna é interessante algum 

distanciamento do produto, de forma que autores não são os 

sujeitos mais recomendados para se debruçar sobre as estrutu-

ras formais de suas próprias obras; na análise estilística ocor-

re o oposto. Afinal, enquanto os agentes que têm maior ciência 

dos impulsos que os guiaram no processo de feitura, os sujei-

tos que assinam uma produção criativa têm um olhar privile-

giado sobre ela (PAREYSON, 1989). Isso porque as diretrizes 

criativas são sempre marcadas por visões autorais específicas 

(BAXANDALL, 1991, 2005), observáveis frente aos problemas do 

fazer e as soluções dadas a eles. (BORDWELL, 2013)

Não à toa, no campo das artes, são bastante comuns os proje-

tos em que pesquisadores-artistas se debruçam sobre suas pró-

prias obras de forma a refletir acerca de seus processos e marcas 

estilísticas. Já na antropologia, o relato autoetnográfico também 

vem despontando como uma perspectiva metodológica central 

na contemporaneidade, convocando os sujeitos a descrever e ana-

lisar de maneira sistemática experiências pessoais relacionadas 
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a fenômenos de relevância cultural. (ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 

2011) Na sociologia da cultura, por sua vez, desde pelo menos As 

regras da arte teóricos como Pierre Bourdieu (2005) reivindicam 

que pesquisadores e artistas façam esforços de usar as ferra-

mentas analíticas que conhecem em exames do seu próprio pen-

samento e produção, legando resultados ricos para terceiros a 

partir daí. Enfim, na esfera dos estudos culturais, autores como 

Stuart Hall (2008) vêm já há muito levantado a potência teórica 

atingida quando figuras do campo intelectual optam por escre-

ver sobre as próprias experiências a partir de um olhar academi-

camente treinado.

Assim, foi justamente atentando a estas perspectivas que o 

projeto de pesquisa Jogos de Todos os Santos optou por incorpo-

rar os desenvolvedores dos dois jogos digitais analisados na sua 

equipe de pesquisa. Todo o projeto foi conduzido de modo que 

cada pesquisador-desenvolvedor não acompanhasse as análises 

internas de seus próprios produtos, mas servisse de fonte pri-

mária em duas entrevistas semiestruturadas sobre as diretrizes 

criativas que tinham para o jogo digital, que foram realizadas 

antes e depois da condução das análises pelo resto da equipe.8

No caso da primeira entrevista, ela buscou ajudar sobretu-

do os outros analistas a entenderem elementos de game design 

que poderiam subsidiar a análise interna, conforme a propos-

ta metodológica avançada por Espen Aarseth (2003). Segundo 

Aarserth, quando se trata de jogos digitais, esse tipo de análise 

tem que passar por três etapas, começando pelo acompanha-

mento de algum outro jogador, indo para as entrevistas com 

desenvolvedores, e enfim mergulhando-se na experiência de 

8	 Conforme	mencionado	na	Introdução,	as	entrevistas	realizadas	no	escopo	do	proje-

to	estão	disponíveis	em	nosso	canal	de	YouTube,	a	saber:	https://www.youtube.com/

channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://www.youtube.com/channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA
https://www.youtube.com/channel/UC9kZ2GPc4Ds-L1hPwkx46RA
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jogar. Para ele, é a partir deste tripé metodológico que o esfor-

ço analítico ganha impulso, ainda que o próprio Aarseth reco-

nheça a dificuldade de conseguir ter os desenvolvedores como 

fontes primárias, um problema que este projeto não arriscou 

correr justamente ao incorporar tais desenvolvedores em sua 

equipe de pesquisa.

A segunda entrevista com cada desenvolvedor, por seu turno, 

ultrapassou as diretrizes criativas em si e abordou os próprios 

achados da análise e as percepções deles sobre tais achados, bem 

como parâmetros que eles avaliavam serem fundamentais e teo-

ricamente bem sustentados para a aproximação do design de 

mundos por novos desenvolvedores. Por conta da importância 

de deixá-los falar mais livremente sobre estes tópicos, inclusive, 

é que se optou pelo recurso a entrevistas semiestruturadas, em 

que a fala é mais livre (MINAYO; COSTA, 2018) e o processo de es-

cuta sensível. (BARBIER, 2002) A partir dessa segunda entrevis-

ta, feita após a leitura da análise que o resto da equipe escreveu 

sobre seu jogo, cada desenvolvedor escreveu uma reflexão breve 

sobre as diretrizes que tinha para o jogo e como elas aparecem 

na análise, trazida ao fim de cada um dos próximos capítulos. 

E aqui, se encerram as reflexões metodológicas desse livro, que 

se dedica a partir de agora às análises efetivamente conduzidas 

ao longo da pesquisa que lhe deu origem.
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II. Lyu e os guardiões da floresta1

Prelúdio

Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade

raul seixas.

Este capítulo se dedica à análise do primeiro jogo digital que 

este livro examina: o Gamebook guardiões da floresta. E esse é 

um game sobre o qual é impossível escrever sem fazer men-

ção à Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais, cujo percurso 

de 19 anos de trajetória investigativa e de desenvolvimento na 

área dos games pode ser simbolizado com eficácia pela música 

Prelúdio, do compositor baiano Raul Seixas.

Ao longo desse percurso, nossos sonhos viraram ações e prá-

ticas que se desdobraram em processos formativos contínuos 

ou avulsos, além de jornadas de investigação e desenvolvimento 

1	 Este	capítulo	 inicia-se	com	uma	breve	apresentação	do	 jogo	digital	analisado,	neste	

caso	o	Gamebook guardiões da floresta.	Essa	apresentação	é	escrita	pela	própria	desen-

volvedora	do	gamebook,	que	é	uma	das	participantes	da	equipe	de	pesquisa	do	projeto	
Jogos de Todos os Santos;	a	saber:	Lynn	Alves.	Após	a	apresentação	de	Lynn,	segue-se	
a	análise	conduzida	pelos	outros	membros	da	equipe	de	pesquisa	do	projeto	sobre	o	

enredo,	o	ambiente,	as	personagens,	a	atmosfera	e	o	game design	do	game	examinado.	
Por	fim,	o	capítulo	se	encerra	com	algumas	ponderações	autorreflexivas	também	da	

pesquisadora-desenvolvedora	Lynn	Alves.	Nelas,	a	game designer	reflete	sobre	as	ob-

servações	 feitas	ao	 longo	do	capítulo	pelos	outros	membros	da	equipe	de	pesquisa	

acerca	do	jogo	digital	por	ela	capitaneado	e	aqui	examinado,	pondo-as	em	perspectiva	

frente	às	diretrizes	autorais	que	a	própria	equipe	criativa	tinha	para	o	gamebook.
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em torno das plataformas digitais. Em especial, se destacam 

nesses nossos passeios os games, mormente em interface com a 

educação e, nos últimos quatro anos, com a saúde. Sem dúvida, 

os sonhos que desaguaram nesses projetos só se tornaram pos-

síveis porque foram “sonhados junto”, envolvendo diferentes 

pessoas com distintas expertises e interesses – pessoas essas 

que construíram conosco aspirações partilhadas e apostaram 

na possibilidade de fazermos coletivamente a diferença.

Foi nesse contexto que surgiu, entre os anos de 2012 e 2013, 

o projeto Gamebook, que se propunha a mapear maneiras de 

potencializar funções executivas em crianças com indicação 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

sobretudo a partir do uso de jogos digitais. Financiado pela 

Capes/Fapesb, pelo CNPq e pela UNEB, o projeto deu origem 

ao Gamebook guardiões da floresta, uma mídia híbrida com a ló-

gica dos games e dos appbooks.2 Desde a fase de planejamento, 

o jogo se constituía como uma continuação do game anterior 

Guardiões da floresta, produzido para computadores nos siste-

mas Windows e Linux a partir de um financiamento do CNPq, 

da Fapesb e da UNEB.

Já naquele primeiro game, o mundo ficcional girava em tor-

no da Floresta Amazônica e da sua proteção por parte dos guar-

diões, como são chamados na trama as personagens míticas do 

folclore brasileiro, a exemplo da Iara, do lobisomem, do Saci-

Pererê e do Curupira, dentre outras que estão presentes nas 

narrativas folclóricas e dialogam com as já citadas. No Guardiões 

da floresta, o jogador assumia especificamente a pele da Iara e 

2 Os appbooks	são	aplicativos	que	se	constituem	como	hipermídias	digitais	interativas	
de	leitura,	em	geral	mesclando	os	textos	escritos	a	elementos	visuais	e	sonoros.	Nos	

appbooks,	a	ideia	é	muitas	vezes	que	o	leitor	não	apenas	consuma	o	texto,	mas	poten-

cialmente	interaja	com	ele	de	maneiras	mais	inventivas.
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de um lobisomem chamado Luno, cujas aventuras no game cul-

minam com o fechamento de uma fábrica de celulose que vinha 

destruindo a floresta. Para além de ter sido o primeiro jogo digi-

tal da rede Comunidades Virtuais a trazer o protagonismo dos 

chamados “guardiões”, esse foi o game de estreia da rede para 

crianças na faixa etária de oito a 12 anos, com o objetivo de esti-

mular conceitos de lateralidade e localização espacial.

Nascido dois anos mais tarde, o Gamebook guardiões da flo-

resta (ou GBF, como também é chamado) se dispõe a repensar 

o cânone dessa narrativa, trazendo ainda vários elementos 

novos em termos de arte gráfica, música, fábula e sobretudo 

narração vocal nas cutscenes, que agregam valor à experiência.  

Especificamente no caso das cutscenes, cabe pontuar que elas 

são sequências em jogos digitais nas quais o jogador não tem 

controle sobre as personagens e a ação, assistindo o seu desen-

rolar. Conforme Hancock (2002, p. 128),

A cutscene existe para tornar o mundo de um jogo 

mais real – não apenas contando uma história, mas 

também reagindo ao jogador, mostrando-lhe os efei-

tos de suas ações sobre o mundo e, assim, tornando 

o mundo mais real e suas ações mais importantes. A 

cutscene preenche o papel de introdução e epílogo: 

mostrando ao jogador como é o mundo antes de ele 

entrar, quais necessidades ele tem de atender, com 

o que ele tem de trabalhar e o que ele tem de enfren-

tar, e depois mostrando quais foram os efeitos de 

suas ações no mundo, sendo bons, maus ou ambos.

Ainda sobre o gamebook, é preciso mencionar que como 

ele tinha a proposta de estender o universo ficcional do game 

que lhe precedeu para outra linguagem, o jogo trouxe ainda 
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modificações nos conflitos que mobilizam as personagens. 

Assim, ao contrário do antecessor, ele se centra em apenas 

uma protagonista jogável, Lyu (inspirada em Lygia Fuentes, 

à época bolsista de iniciação científica do grupo). Na história 

desenvolvida no GBF, Lyu é uma garota de oito anos que está 

visitando a Floresta Amazônica junto a seus pais, um casal de 

biólogos em busca de uma flor muito rara que pode ser utiliza-

da para fins terapêuticos.

No início do game, os pais de Lyu são capturados pelos em-

pregados da fábrica Aragon, que vem desmatando a floresta. 

Também ainda no início do game, a garota vê pela primeira vez 

alguns dos guardiões (o curupira  Aram, o lobisomem Luno, o 

saci Pereira e a Iara), e pouco depois se junta a eles para enfren-

tar alguns desafios que se apresentam na forma de mini games, 

tudo com o objetivo de proteger a floresta e resgatar seus pais 

raptados. Nesse sentido, cabe acrescentar que no GBF, as perso-

nagens do folclore brasileiro são apresentadas sem maniqueís-

mos que segmentam tais criaturas em “boas” ou “más”. Todas 

aquelas que aparecem no game são mostradas como guardiãs.

Desenvolvido durante três anos, o GBF teve o objetivo de 

criar um ambiente interativo para estimular as funções exe-

cutivas das crianças que interagissem com ele, como a memó-

ria de trabalho, a habilidade de planejamento, a flexibilidade 

cognitiva, a atenção sustentada, o monitoramento e o con-

trole inibitório. Conforme mencionado, o público-alvo eram 

crianças na faixa etária dos oito aos 12 anos, incluindo aque-

las com TDAH. Por isso, para além do uso doméstico, o game 

foi pensado ainda para utilização tanto em cenários escolares 

como em espaços clínicos, especificamente no contexto dos 

atendimentos psicopedagógicos e neuropsicológicos. Como 

se vê, o jogo foi realmente concebido para crianças poderem 

interagir com ele de forma lúdica nos mais distintos cenários 
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de aprendizagem, sempre por meio de um dispositivo móvel – 

com o foco específico em tablets. A ideia, assim, era justamente 

a de abraçar a diversidade desses cenários de aprendizagem, 

proporcionando ainda uma experiência diferenciada em torno 

do tema da proteção à Floresta Amazônica, que se torna cada 

vez mais importante não só no Brasil, mas em todo o mundo.

Registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI), o GBF encontra-se ainda hoje disponível gratuitamente 

no Google Play, podendo ser configurado para operar em um de 

três idiomas (português, inglês e espanhol).3 Na aventura pro-

posta no game, o leitor-jogador4 é convidado a solucionar pro-

blemas que, de forma lúdica, buscam estimular as suas funções 

executivas. Isso é feito a partir da interação desse leitor-jogador 

com desafios encontrados em oito mini games distribuídos ao 

longo do jogo, todos ambientados no universo narrativo da obra, 

e cada um deles voltado a excitar uma função executiva espe-

cífica. Nesse sentido, foi fundamental no desenvolvimento que 

mapeássemos as interações dos leitores-jogadores para identi-

ficar as funções que eram mais estimuladas em cada mini game. 

Além disso, tomou-se o cuidado de criar um cenário específico 

no jogo em que esses mini games pudessem ser jogados nova-

mente, tendo cada mini game ali dez níveis distintos de dificul-

dade. Na mesma direção, ao interagir com o GBF em um contex-

to mais propriamente clínico, os especialistas podiam optar por 

um modo de jogo focado apenas nos mini games, sem imersão na 

história pensada para o gamebook – tudo para garantir versatili-

dade ao uso do jogo em contextos de aprendizado.

3	 Ele	pode	ser	baixado	no	seguinte	link:	https://play.google.com/store/apps/details?i-

d=com.CV.GBookGuardioes.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

4	 Termo	usado	pelos	desenvolvedores	para	se	referir	àqueles	que	 interagem	com	o	

universo	do	gamebook.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CV.GBookGuardioes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CV.GBookGuardioes
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No que diz respeito especificamente à sua narrativa, cabe 

pontuar que, antes de construir o mundo ficcional do GBF, opta-

mos por empreender o estudo de iniciativas similares, no intui-

to de identificar aspectos que podiam dialogar com o que dese-

jávamos. Assim, interagirmos com aplicativos e obras diversas, 

incluindo brain games,5 appbooks, gamebooks, filmes, anima-

ções e produções literárias. Nessa empreitada, o Comunidades 

Virtuais consumiu e dissecou obras como o livro O Jogo de ama-

relinha (CORTÁZAR, 1995), os contos de Borges (1997) e os fil-

mes Smoking/No smoking (Alan Resnais, 1993), Corra, Lola, corra 

(Lola rennt, Tom Tykwer, 1998), Timecode (Mike Figgis, 2000) e 

Amores possíveis (Sandra Werneck, 2001). Isso foi feito porque, 

inicialmente, tínhamos a intenção de construir uma narrativa 

bifurcada, na qual os leitores-jogadores escolheriam diferentes 

caminhos, sem necessariamente seguir o percurso da trama de 

modo linear.

Ao longo do processo, porém, essa ideia foi abandonada devi-

do ao nível de complexidade de desenvolvimento exigida frente a 

uma escolha de bifurcação narrativa – pouco realista considerado 

o tempo e os recursos que então nos eram disponíveis. Para além 

dos textos literários e produtos cinematográficos consumidos, 

no que concerne especificamente aos jogos digitais, as produções 

da empresa espanhola Play Creatividad nos inspiraram, especial-

mente o aplicativo intitulado O guardião da imaginação (2013), de-

senvolvido para Ipad e Iphone e descrito como um gamebook. Por 

fim, em uma chave menos estrutural e mais temática, a animação 

Rio 2 (Carlos Saldanha, 2011) também foi analisada.

Imersos em todo esse cenário, pudemos ainda ter a sorte de 

construir de forma colaborativa com diferentes pares (crianças, 

5 Games	orientados	a	estimular	funções	cognitivas.
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professores, especialistas e a nossa própria equipe criativa) em 

um processo coletivo e inovador, ratificando que a lógica não é 

de inclusão, mas de convergência, como afirma Jenkins (2008).  

Nesse sentido, cabe pontuar que o ambiente de criação do GBF 

envolveu 32 profissionais com expertises nas áreas de jogos di-

gitais, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, pedagogia e 

produção de ebooks, além de professores e estudantes da Escola 

Municipal Roberto Santos, da Escola Municipal Antônio Eusébio, 

do Colégio João Pedro dos Santos, da Escola TECA de Teatro, da 

Clínica Aion, do Serviço de Neuropediatria e Neuropsicologia 

do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), 

do Laboratório de Neuropsicologia (NEUROCLIC), da Clínica 

Cognitiva do Instituto de Psicologia da  UFBA e do Serviço de 

Psicologia da UNEB.6 Para além disso, o GBF rendeu ainda des-

dobramentos investigativos e publicações que surgiram a par-

tir de diferentes olhares sobre ele – inclusive de pesquisadores 

que não estão vinculados ao seu desenvolvimento. Tudo isso, 

novamente, reforça a premissa da música Prelúdio, que versa 

sobre o papel da coletividade para a realização de sonhos.

O GBF foi o último jogo que coordenei na UNEB e se cons-

titui como um projeto pelo qual tenho muito afeto, pois além 

de subsidiar nossa perspectiva transmidiática e colaborativa 

desde o seu embrião, fez o esforço de escutar de crianças a es-

pecialistas. Ao longo do processo de desenvolvimento, esses 

colaboradores foram dando feedbacks que deram robustez ao 

projeto, consolidando nossa busca por sempre manter uma 

6	 Sobretudo,	cabe	destacar	que	as	crianças	da	Escola	Municipal	Roberto	Santos	e	da	

Clínica	Aion	foram	nossas	colaboradoras	durante	dois	anos,	interagindo	com	o	GBF	

e	possibilitando	que	pudéssemos	avaliar	continuamente	não	apenas	as	questões	re-

lacionadas	ao	desenvolvimento,	mas	especialmente	aquelas	vinculadas	ao	estímulo	

das	funções	executivas.
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escuta efetivamente sensível. (BARBIER, 2002) Por tudo isso, 

o gamebook se constitui como o “pulo do gato” na nossa cami-

nhada de desenvolvimento de mídias digitais para distintos 

cenários de aprendizagem. Assim, para encerrar esse pequeno 

texto, resgato, mais uma vez, as sábias palavras do poeta:

Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade.

Enredo

Ao iniciar um novo jogo em GBF, após ser requisitado a inserir 

o seu nome e a sua idade no sistema, o leitor-jogador se depara 

com a imagem em plano geral de uma ampla floresta cortada 

por um rio, a mata tão densa que as copas das árvores se mes-

clam umas às outras (Figura 1). Sobre a imagem, encontra-se 

um texto escrito em letras brancas no qual se lê “Este é o meu 

lar. A Floresta Amazônica. Um lugar cheio de mistérios” – texto 

esse que é entoado na banda sonora por uma voz masculina. 

No canto inferior direito da tela, um indicativo de ajuda instrui 

o leitor-jogador a deslizar o dedo para metaforicamente “vi-

rar a página”, em uma alegoria à leitura de um livro impresso. 

Notavelmente, a alegoria é reforçada ainda pelos efeitos sono-

ros do gamebook quando o leitor-jogador executa o comando, 

de modo que a trilha de ruídos também evoca o virar de uma 

página de um livro em papel. A partir daí, novas “páginas” se 

sucedem em sequência, alternando artes ora estáticas, ora 

esquadrinhadas pela câmera virtual que percorre a figura de 

cima para baixo, ora organizadas como se o leitor-jogador se 

encontrasse diante de uma história em quadrinhos (Figura 2).
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Figura 1: Imagem	inicial	de	um	novo	jogo	em	GBF7

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 2:	Imagem	emulando	quadrinhos	no	GBF

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

7	 Todas	as	Figuras	deste	volume	foram	capturadas	pelos	próprios	autores	do	livro,	sem-

pre	a	partir	dos	games	analisados	em	cada	capítulo.
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Conjuntamente, as imagens em sucessão, os textos escritos 

que se sobrepõem a elas e as dublagens que vocalizam esses 

mesmos textos vão apresentando o leitor-jogador à narrativa do 

gamebook e ao mundo em que ele é lançado ao experienciá-la. É 

por meio desse aparato audiovisual que descobrimos o nome do 

narrador: Aram, um curupira que lidera os guardiões da Floresta 

Amazônica. Aram explica que ele e seus amigos defendem a na-

tureza já há séculos, e que a floresta abriga histórias fantásti-

cas. Segundo ele, uma dessas histórias concerne a uma flor rara, 

que vive apenas por uma noite. Apelidada de Flor da Lua, ela é a 

razão pela qual certa feita uma corajosa garotinha pôs-se a ex-

plorar a floresta junto a seus pais. Aram apresenta essa garota 

como Lyu, e atesta que ela viveu ali uma grande aventura.

Ainda ancorando-se na metáfora de um livro, o GBF então 

informa ao leitor-jogador que ele acaba de ingressar no capítulo 

1, intitulado “Quando acreditamos em lendas”, e Aram segue a 

sua narração. Por meio do seu monólogo e das imagens, somos 

informados que Lyu e sua família encontraram uma área des-

matada em sua trilha em busca da rara flor. Os pais da garota 

buscaram investigar as implicações daquilo, mas distraída, Lyu 

acabou se perdendo ao seguir uma borboleta. Deixando para 

trás a companhia dos adultos e indo rumo a uma área inexplo-

rada da floresta, aquele dia ela encontrou os guardiões. Ao cor-

rer de volta assustada por onde veio, porém, Lyu viu seus pais já 

sendo presos pelos seguranças de uma empresa produtora de 

celulose, a Aragon. Aparentemente, os desmatadores aprisiona-

ram os familiares da garota para evitar deixar testemunhas dos 

seus crimes, e Aram nos informa que mesmo com medo, Lyu 

sabia que naquele momento era preciso muita coragem.

É aqui que o leitor-jogador toma controle da protagonista, e 

o objetivo de longo prazo do GBF é estabelecido já nesse ponto 

inicial da experiência, junto ao conflito nuclear da narrativa: Lyu 
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precisa encontrar uma forma de, inicialmente sozinha, salvar os 

pais. Tal objetivo é reforçado durante todo o fluxo do gamebook a 

partir de interjeições da própria protagonista e de diálogos, bem 

como das ações requeridas nos mini games que perfazem o gros-

so da ação do jogo. Para ser bem-sucedida, porém, a garota sabe 

que enfrentará a pesada oposição da Aragon, e por isso terá que 

fazer amigos por ali. Com o tempo, Lyu descobre nos guardiões 

os seus improváveis aliados, e a própria preservação da floresta 

passa a ser importante para ela.8

Frente a esse enredo central, os objetivos de médio prazo 

que Lyu precisa ir aos poucos cumprindo para resgatar seus 

pais são introduzidos de forma implícita, através de requisi-

ções dos NPCs ou de dispositivos narrativos como as cutscenes, 

especialmente a partir da entrada efetiva dos guardiões na tra-

ma. Já os objetivos de curto prazo são apresentados de maneira 

mais direta, através de desafios que o sistema de jogo intitula 

como “missões”. Em cada uma dessas missões, o leitor-jogador 

precisa explorar o cenário para encontrar certas personagens 

e lugares ou engendrar desenvolvimentos nos eventos narrati-

vos, levando a história adiante – muitas vezes através de novas 

cutscenes. Nesse contexto, nota-se que um expediente estru-

turante do próprio ritmo da história é justamente o recurso 

frequente a cutscenes que se marcam por trazer monólogos de 

8	 Greimasianamente,	 assim,	 temos	 Lyu	 como	 sujeita	 da	 narrativa	 e	 a	 libertação	 de	

seus	pais	aprisionados	como	seu	maior	objetivo	inicial,	ao	qual	mais	tarde	se	soma	

a	proteção	da	natureza.	Ao	aprisionar	os	pais	da	garota,	a	Aragon	atua	como	desti-

nadora	da	sua	aventura,	e	a	sua	família,	incluindo	a	própria	Lyu,	é	a	destinatária	que	

pode	se	beneficiar	da	conclusão	da	sua	 jornada.	Obviamente,	com	a	ampliação	do	

objetivo	da	protagonista	para	a	proteção	da	natureza	em	si,	a	própria	floresta	se	con-

verte	em	uma	segunda	beneficiária	do	eventual	sucesso	de	Lyu.	Por	fim,	a	empresa	

–	e	por	extensão,	aqueles	que	desmatam	e	poluem	a	Amazônia	de	forma	mais	ampla	

–	se	mostra	 já	aí	o	seu	maior	oponente.	Já	os	adjuvantes	de	Lyu	são	os	guardiões,	

algo	que	já	se	pode	imaginar	desde	esse	momento	pela	própria	narração	por	Aram,	

embora	torne-se	mais	claro	com	o	desenvolvimento	da	narrativa.
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Aram, e associados a eles uma sucessão de imagens estáticas 

ou semiestáticas sobre as quais as falas do narrador são encon-

tradas transcritas. São, afinal, essas cutscenes que introduzem 

uma linguagem mais explicitamente literária ou quadrinhísti-

ca no gamebook. Desse modo, para além de proverem uma pau-

sa nas ações de gameplay e exploração, elas ajudam a firmar o 

GBF como uma experiência profundamente ancorada na lite-

rariedade, ditando efetivamente o ritmo com o qual o aspecto 

mais explicitamente narrativo do jogo se desenrola mesmo que 

o ritmo do gameplay ainda caiba ao leitor-jogador.

Logo no início da experiência, ao longo do assim chama-

do “primeiro capítulo” do gamebook, Lyu precisa, sobretudo, 

aprender a explorar a floresta e encontrar ali aliados que pos-

sam auxiliá-la em sua jornada. A primeira missão explícita do 

jogo, aliás, exige justamente a procura de alguém que possa 

ajudá-la, e o mote narrativo de todo o capítulo segue centrado 

no angariamento de aliados. Não à toa, esse momento inicial da 

narrativa culmina com Lyu encontrando a Iara, o lobisomem 

Luno e o curupira  Aram combatendo um incêndio na floresta, 

após o qual ela enfim conhece oficialmente os três (Figura 3). 

É aqui que Lyu explica ao trio o porquê de estar perdida ali, e 

eles a contam quem são. Face à revelação de que está diante de 

poderosos guardiões da floresta, a menina decide se juntar a 

eles, imaginando que isso poderia torná-la mais poderosa fren-

te aos seus antagonistas. Para ser aceita, porém, a garota preci-

sa se provar, o que, antes de mais nada, exige que ela encontre 

o esconderijo dos guardiões, localizado nas adjacências de uma 

árvore milenar conhecida como a Grande Sumaúma (Figura 4).9

9	 Conforme	a	descrição	do	próprio	colecionável	referente	a	ela	no	jogo,	“A	Sumaúma	é	

uma	imensa	e	larga	árvore	e,	por	ter	uma	idade	que	já	passa	de	mil	anos,	é	a	mais	anti-

ga	Guardiã	da	Floresta.	Lá	fica	o	esconderijo	dos	nossos	heróis.	Ela	se	encontra	em	um	

lugar	secreto	no	meio	da	mata,	onde	planos	são	traçados	para	defender	a	Amazônia”.
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Figura 3: Lyu	conhece	os	guardiões

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 4:	Colecionável	referente	à	Grande	Sumaúma

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Quando Lyu encontra a Grande Sumaúma, inicia-se o Capí-

tulo 2 do game, intitulado “Entre trilhas e missões”. O que 

se segue a partir daí é um grande fluxo de interação com a 

maior parte dos mini games disponíveis a quem joga, bem 

como um espaço no qual se pode jogar outra vez em vários 

níveis de dificuldade aqueles que o leitor-jogador já venceu. 

Narrativamente, tudo isso é apresentado em um contexto de 

treinamento a que Lyu se submete para graduar-se como uma 

guardiã da floresta, adquirindo as competências para ser dig-

na do título ao enfrentar desafios propostos pelos seus pró-

prios aliados. Desse modo, os mini games se apresentam como 

necessários para treinar sua força, velocidade, conhecimento 

da fauna e flora locais e assim por diante. Todo esse conjunto 

de desafios experienciados no ambiente seguro do esconderijo 

de seus novos amigos, por sua vez, vão aos poucos comuni-

cando de modo indireto ao leitor-jogador que Lyu vai sendo 

devidamente abraçada pela floresta e suas entidades. Mais que 

isso, ela vai se preparando para o objetivo de longo prazo que 

se faz presente desde o início da aventura: salvar os pais das 

garras da Aragon.

Por fim, ao realizar com sucesso todos os desafios propos-

tos, Lyu é aceita pelos outros guardiões como um deles, o que 

é reificado pelo fato de ela ser presenteada com o Muiraquitã, 

um amuleto que lhe confere o poder da invisibilidade tempo-

rária. No terceiro e último capítulo da obra, intitulado “Somos 

todos guardiões da floresta”, a garota parte com suas novas 

habilidades, seu amuleto e alguns dos seus aliados guardiões 

para a nefasta fábrica, onde precisa esconder-se dos seguran-

ças para resgatar seus pais e enfrentar a sua própria impulsi-

vidade para aprender a trabalhar em equipe. A cabo da narrati-

va, Aram presenteia a família da garota com a Flor da Lua que 

eles foram buscar ali, mas tendo aprendido que a floresta deve 
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ser preservada, Lyu deixa a flor no lugar a que ela  pertence: 

a própria Amazônia.

Frente a essa estrutura dramática, é notável que a divisão 

de capítulos proposta pelo gamebook oferece didaticamente ao 

leitor-jogador acesso ao próprio arco narrativo da história, di-

vidida em três atos. Assim, temos uma exposição marcada pela 

necessidade percebida por Lyu de encontrar aliados para res-

gatar seus pais, um conjunto de desenvolvimentos relativos à 

aceitação da garota junto a esses aliados e sua capacitação para 

enfrentar os antagonistas, um clímax em que ela e alguns dos 

guardiões invadem a fábrica, e um desenlace no qual a menina 

mostra ter aprendido o verdadeiro significado de preservar a 

floresta. Dada a proposta educativa do gamebook e a faixa etária 

do seu público-alvo, essa escolha de dividir o game em “capítu-

los” como um livro dota o jogo de potencial não só para estimu-

lar as funções executivas das crianças que experienciam a obra, 

mas também, letrá-las narrativamente. Afinal, ao contrário do 

que ocorre em muitas histórias – inclusive aquelas destinadas 

ao público infantil – aqui a própria estrutura de atos da narra-

tiva é posta a nu pela divisão em capítulos, explicitada gene-

rosamente para os pequenos leitores-jogadores compreende-

rem como funciona o arcabouço básico de uma fabulação. No 

mesmo sentido, o fato de a obra seguir um formato clássico de 

jornada do herói, com um chamado marcado à aventura, a bus-

ca por aliados, a capacitação da jovem heroína, a transição de 

limiares que separam o mundano e o místico, a concessão de 

um item mágico e o retorno da garota ao mundo comum junto 

à sua família no fim do game também ajuda esses pequenos lei-

tores-jogadores a compreenderem a estrutura dessa jornada.

Em uma direção simétrica, a escolha de tornar o enredo 

bastante claro e estruturá-lo em um modelo de atos clássico 

ancorado na tradicional jornada do herói permite ainda que as 
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regras de funcionamento do mundo narrativo sejam facilmen-

te absorvíveis pelo leitor-jogador. Nesse sentido, o game evita 

provocar qualquer senso de confusão em quem o joga não só 

nas suas escolhas narrativas, mas também em suas opções de 

design, já que ele traz objetivos de curto prazo explícitos, tu-

toriais para suas mecânicas mais recorrentes e para todos os 

seus mini games, e uma alta linearidade em seus caminhos du-

rante o fluxo de jogo. Mais do que por qualquer outra coisa, tal 

linearidade é explicitada frente ao fato de que o game impede 

o leitor-jogador de voltar a mapas anteriores – deixando claro 

qual o caminho que o leva adiante.

Assim, o gamebook pode até ter alguns problemas de nave-

gação pelos seus cenários devido ao desenho dos níveis e cer-

tos inputs dos controles, mas tais problemas claramente não 

são intencionais. Relativos mais a certas dificuldades de imple-

mentação do que princípios de design, eles concernem sobretu-

do a falhas em apresentar de forma visual as zonas efetivamen-

te transitáveis dos mapas, estimulando uma ação mecânica de 

tentativa e erro na exploração, algo que normalmente não deve 

ser incitado pelo sistema de jogo. Do ponto de vista narrativo, 

porém, esses problemas menores de implementação não resul-

tam em menor clareza da história consumida, cuja estrutura 

clássica garante sua fácil absorção pelo leitor-jogador.

Desse modo, em seu arcabouço poético, o jogo erige um 

universo narrativo que mesmo sendo povoado por criaturas 

míticas, amuletos mágicos, animais falantes e portais que per-

mitem a navegação por áreas distintas da floresta, funciona 

conforme regras perfeitamente compreensíveis. A Floresta 

Amazônica do gamebook é um mundo de estruturação estável, 

no qual as surpresas são garantidas pela descoberta de novas 

figuras carismáticas ou elementos mágicos, mas nunca pela 

subversão desestabilizadora da própria fábrica do universo 
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narrativo. Nesse mundo, é fácil entender quem é Lyu, quem são 

aqueles que ela vai conhecendo ao longo de seu caminho e o 

que deseja a Aragon. Também é fácil entender como funciona 

cada elemento maravilhoso que a garotinha encontra em seu 

caminho; e assim, a despeito de toda a magia desse mundo nar-

rativo, ele provoca muito mais encantamento do que confusão.

Personagens

No que concerne às dinâmicas de construção de personagens 

engajadas no GBF, algo notável é a pertinência com que o jogo 

emprega sua ancoragem literária em seus mecanismos de ca-

racterização, reforçando atributos de uma mesma figura dra-

mática por meio de diversas estratégias textuais distintas. A 

título de exemplo, tomemos a travessura da protagonista Lyu. 

Essa característica da garota é apreensível pelo leitor-jogador 

antes mesmo de ele tomar controle da personagem no início 

efetivo do gaemplay, quando ainda contempla a cutscene ini-

cial narrada por Aram. Isso porque tal cutscene já mostra Lyu 

desviando-se da trilha que vinha percorrendo junto a seus pais 

para seguir uma borboleta, a despeito do desígnio óbvio de que 

fique perto dos adultos. Sem parar por aí, o jogo reitera esse 

traço de sua personalidade em alguns dos diálogos. Num deles, 

por exemplo, logo que conhece os guardiões, a menina lhes diz 

que é obediente, embora pontue que sua mãe discorda disso – 

explicitando ao leitor o quanto a menina é travessa mesmo que 

ela evite se autodescrever assim. No entanto, o fato é que mais 

tarde Lyu mostra-se imprudente mesmo frente a seus novos 

amigos, e outro monólogo de Aram descreve o fato de ela ter 

escolhido correr em direção à fábrica da Aragon sozinha ainda 

que eles planejassem seguir todos juntos. Por fim, um texto de 
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apoio que apresenta a mãe da garota reafirma mais uma vez 

essa qualidade dela. E aqui, cabe um pequeno parêntese.

No gamebook, há um conjunto de colecionáveis que asso-

ciam uma ilustração a um componente dramático. Via de regra, 

esses colecionáveis servem mormente para aprofundar as figu-

ras que Lyu encontra em seu caminho e colorir alguns elemen-

tos narrativos, mas por vezes eles também ajudam a apresentar 

e criar empatia pelas figuras de pouca presença na narrativa, 

como os pais da garota. A título de ilustração, o colecionável de-

dicado à mãe de Lyu, que nos interessa mais detidamente aqui, 

a descreve da seguinte forma: “Rita, a mãe de Lyu, é uma impor-

tante pesquisadora que tem duas paixões na vida: a sua família 

e os seus estudos sobre as plantas brasileiras. Ela adora foto-

grafar a natureza, mas nem sempre consegue, pois está sempre 

preocupada com Lyu e suas travessuras”.

Desse modo, além de cumprir sua função de aprofunda-

mento do mundo e convocação de empatia por uma perso-

nagem ausente por toda a narrativa (a mãe da protagonista), 

o colecionável outra vez reforça o caráter travesso de Lyu ao 

endereçar como sua mãe vive preocupada com ela justamente 

por conta de suas travessuras. Na mesma direção, o colecio-

nável que descreve a própria protagonista atesta que “por ser 

muito curiosa, às vezes ela se mete em algumas confusões”. 

Assim, ações descritas, diálogos e textos de apoio se conjugam 

para reforçar um mesmo traço de personalidade de Lyu jun-

to ao apreciador, tornando-o mais marcante. Junte-se a isso o 

fato de o GBF ter em Aram um narrador-personagem distinto 

da figura que controlamos, e o gamebook se mostra ainda ca-

paz de reforçar os mesmos caracteres não só por textos, mas 

mesmo por pontos de percepção distintos. Afinal, ao alternar 

o foco narrativo entre as percepções de Lyu e as do curupi-

ra que lidera os guardiões da floresta, a própria travessura da 
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garota é apresentada a partir de perspectivas discordantes – a 

dela, que não se acha tão desobediente quanto a mãe diz; e a 

dele, que tem a oportunidade de conhecê-la e julgar algumas 

de suas ações.

Além disso, no que concerne aos NPCs mais importantes, 

o game emprega ainda dinâmicas de nomeação que ajudam a 

caracterizá-los, torná-los carismáticos e reforçar algumas de 

suas características. É o que ocorre, por exemplo, com o papa-

gaio consciente “Papagaiato”, cujo próprio nome já é informa-

tivo e agregador de carisma. Na mesma direção, temos a co-

ruja falante “Corujonas” e o lobisomem “Luno”, cujos próprios 

nomes igualmente buscam provocar reconhecimento, riso e 

empatia. Em uma estratégia afim, os mini games associados às 

figuras dramáticas também servem à sua caracterização. O lo-

bisomem Luno, por exemplo, é apresentado como fisicamente 

forte, e em seu mini game Lyu precisa usar a força para libertar 

alguns animais de jaulas. Já o engenhoso Pajé Grajaú ensina a 

garota a atravessar o rio pisando em vitórias-régias e a correr 

com maior velocidade, reforçando sua descrição como alguém 

que já passou por grandes desafios para proteger a floresta em 

seu colecionável, que ainda indica o fato de o seu nome signifi-

car “homem poderoso”.

Do ponto de vista da arte, é destacado também o esforço 

de tornar cada NPC bastante único. Esse trabalho de singula-

rização é visto, por exemplo, na escolha pelo estilo de cartoon, 

que permite o exagero de alguns traços fisionômicos marcan-

tes, e no uso de cores vibrantes no vestuário dos guardiões que 

são efetivamente figuras míticas – cores estas que se repetem 

também nos balões de fala, com o saci Pereira sendo associa-

do ao vermelho, a Iara ao azul, o curupira Aram ao amarelo e 

assim por diante. Além disso, outra escolha que acentua essa 

busca por singularizar as figuras marcantes é a diversidade 
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que se vê nas artes que apresentam as personagens nos cole-

cionáveis. Neles, há uma profusão de estilos que abarca desde a 

pixel art10 típica dos jogos digitais mais antigos até o traço rea-

lista, havendo inclusive algumas ilustrações de forte inspiração 

modernista, como a do Papagaiato (Figura 5). Por certo, todo 

esse colorido impede que o leitor-jogador perceba uma prota-

gonista perdida dos seus pais em meio à Floresta Amazônica 

como alguém em total estado de abandono – o que certamente 

foi uma estratégia programada pelos criadores, uma vez que 

parte do público-alvo tem a idade de Lyu e isso poderia gerar 

algum tipo de projeção com efeitos negativos. Mas para além 

disso, este esforço de singularização dos NPCs ajuda a tornar 

aquele um mundo habitado por personagens efetivamente úni-

cas, e altamente carismáticas.

Em uma direção inversa, as figuras dos desmatadores são 

sempre indiferenciadas no GBF, algo claramente proposital 

dado o caráter destrutivo que aqueles homens têm na narrativa. 

Assim, suas fardas são idênticas, seus rostos não possuem tra-

ços muito definidos, eles não são identificados nominalmente 

e suas aparições são pouco memoráveis para além dos desafios 

de gameplay que apresentam – como quando o leitor-jogador 

precisa se desviar deles perto do fim do gamebook. Com efeito, 

esse caráter despersonalizado dos desmatadores vinculados à 

Aragon se destaca bastante em uma ilustração usada em uma 

cutscene na qual figuram muitos deles, todos com parte das fei-

ções literalmente borradas na imagem (Figura 6).

10 A pixel art	–	ou	arte	em	pixel,	como	também	é	chamada	em	português	–	é	uma	for-

ma	de	arte	digital	muito	comum	em	games	clássicos	ou	com	uma	perspectiva	retrô.	
Acima	de	tudo,	a	pixel art caracteriza-se	pela	sua	produção	em	softwares	nos	quais	a	
imagem	é	editada	a	nível	dos	seus	próprios	pixels,	bem	como	pela	sua	paleta	limitada.	
Por	conta	disso,	os	resultados	se	tornam	propositalmente	“pixelizados”,	como	nos	

games	em	2D	das	gerações	que	antecederam	o	Nintendo	64	e	o	Play	Station	1.
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Figura 5: Colecionável	do	Papagaiato	

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 6:	Seguranças	da	Aragon	despersonalizados

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Ainda no que concerne às personagens, merece destaque 

a força que o jogo dá à categoria de “guardiões da floresta”. 

Inicialmente, a narrativa nos conduz a entender que o título se 

refere apenas às figuras míticas do folclore amazônico ali in-

corporadas, mas com o tempo vai ficando claro para o leitor-jo-

gador que ela abarca também o Pajé Grajaú, animais diversos, 

e até mesmo a Grande Sumaúma perto da qual os guardiões se 

reúnem, que é uma árvore. Por fim, o título do terceiro capítu-

lo, nomeado “Somos todos guardiões da floresta”, deixa clara a 

verdadeira abrangência da categoria: ela se refere a qualquer 

um que se disponha a defender e proteger a Amazônia. De fato, 

mais do que quando ganha seu amuleto de invisibilidade, é ao 

escolher não retirar de lá a Flor da Lua que Lyu acaba se pro-

vando plenamente digna do título. Assim, aquele é um mundo 

narrativo que opõe claramente duas categorias de indivíduos. 

De um lado, estão os guardiões da floresta e aqueles com vo-

cação para sê-lo, sempre carismáticos, coloridos, expressivos 

e com traços de personalidade tão marcantes que surgem em 

diversos momentos da narrativa – quer sejam humanos, ani-

mais, plantas ou seres míticos. Do outro lado, figuras desin-

dividualizadas e pouco marcantes que só buscam destruir a 

natureza amazônica.

Ambientes

Ao tomar controle de Lyu após as cutscenes iniciais em um 

novo jogo no GBF, o leitor-jogador já tem alguns colecionáveis 

em sua posse, como aqueles referentes à própria garota e aos 

seus pais. Nenhum deles, porém, se destaca tanto nesse princí-

pio de jogo quanto aquele que descreve a Amazônia em si, o pri-

meiro da lista quando abrimos o inventário acessado a partir 
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do ícone da agenda da personagem. No texto referente a tal 

colecionável, lê-se a seguinte descrição: “A região amazônica 

é uma das áreas mais ricas do Brasil e está presente em nove 

estados. Nela se encontra a maior floresta tropical do mundo, 

com muitas espécies de plantas e animais ainda desconheci-

das. Por isso, todos os anos exploradores entram nela para co-

nhecer esse grande ‘mar verde’”. Mais significativo para o game 

do que pode parecer a princípio, esse pequeno texto já delineia 

de maneira sucinta os elementos ambientais mais importantes 

do jogo: a selva, sua rica fauna e flora, e a marcada presença 

humana no território amazônico.

De fato, apesar de aludir à existência de regiões externas à 

Floresta Amazônica em seu mundo narrativo – de modo que 

Lyu e seus pais são forasteiros em expedição à área no início do 

game e partem dali a cabo da experiência de jogo – todo o GBF 

se passa na floresta. E no gamebook, essa floresta é modelada a 

partir de uma perspectiva em 2D com câmera virtual em ter-

ceira pessoa. Tal câmera acompanha a imagem de Lyu em um 

plano geral distanciado bastante aberto, capturando a vastidão 

dos mapas em suas imagens. Isso, inclusive, certamente traz 

alguns entraves para a experiência de jogo: de fato, a câmera 

virtual tão distanciada da figura que controlamos acentua al-

guns problemas já mencionados em relação aos controles e à 

própria percepção de que zonas são transitáveis no desenho de 

níveis. No entanto, é inegável que do ponto de vista narrativo 

essa menor escala da protagonista em relação à cena garante 

um maior destaque aos ambientes ao enfatizar os cenários de-

senhados nos mapas.

Nesses mapas, ganha relevo a variedades de tons de verde 

e marrom utilizados na conformação da flora, mas também a 

onipresença de vestígios de uma destrutiva atuação humana ali 

(Figura 7 e Figura 8). Assim, tão frequentes no cenário quanto 
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as árvores desenhadas em uma profusão de tonalidades e até 

de texturas, pontuam os mapas: caixotes de variados tamanhos, 

tonéis derramando óleo, motosserras, tocos de árvores cortadas 

e jaulas de animais. De fato, mesmo na área supostamente mais 

intocada do game – aquela onde se localiza a Grande Sumaúma 

e o esconderijo dos guardiões –, alguns desses vestígios de pre-

sença humana já se fazem ver, criando no jogo a sensação de 

que aquela floresta vem sendo cercada por toda parte por uma 

atuação destrutiva de grupos como a Aragon.

Por um lado, esses elementos humanos têm uma função 

clara no gameplay. Afinal, é nos caixotes, motosserras e jaulas 

da Aragon que Lyu consegue coletar vários dos recursos de que 

fará uso em sua jornada. Todavia, a sua onipresença não deixa 

de provocar um certo desconforto, necessário frente aos temas 

ambientalistas abordados no game a partir de uma perspec-

tiva de sensibilização. A despeito disso, o GBF ainda assim é 

bem-sucedido em retratar a floresta como exuberante e viva, 

no que é de grande auxílio a banda sonora balizada pelos ruí-

dos orgânicos atribuíveis a aves e outros animais. Além disso, 

o fato de todas as cenas serem diurnas e bem-iluminadas, dan-

do-se quase sempre em espaços abertos de floresta, também 

ajuda a manter uma atmosfera vivaz de convocação à aventu-

ra na maior parte do game, a despeito do senso de destruição 

ambiental que assinala os seus espaços. Nesse sentido, é igual-

mente de grande ajuda na manutenção do clima de aventura o 

caráter fantástico que predomina nesses mesmos ambientes, 

assinalados pela presença de animais falantes e, a partir de um 

certo momento do jogo, um mecanismo de teletransporte por 

meio de troncos de árvores caídos – apresentado como forma 

de movimentação nos mapas.
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Figura 7: Variedade	de	verdes	e	marrons	nas	árvores

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 8:	Vestígios	de	presença	humana	no	cenário

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Assim, mais do que tudo, a Floresta Amazônica do GBF é 

viva, mágica e vibrante, assinalada por uma profusão de ele-

mentos maravilhosos e tons de verde e marrom, num colorido 

que é reforçado ainda pela própria diversidade de mini games e 

tipos de itens coletáveis presentes no jogo.11 Apesar disso, aque-

le não deixa de ser também um ambiente acossado pela força 

destrutiva de empresas como a Aragon, e em nenhum ponto do 

game isso é mais patente do que quando o leitor-jogador chega 

ao seu mapa final. Único ambiente fechado do GBF, esse mapa 

epitoma a fábrica de celulose, sendo abarrotado de seguranças 

que o leitor-jogador deve elidir enquanto navega por aquele es-

paço, assinalado por uma paleta cinzenta que contrasta com os 

verdes e os marrons dominantes no game, e marcado pela pre-

sença de containers e caixotes. Aqui, inclusive, nota-se que os 

elementos cênicos em que tais containeres e caixotes se con-

figuaram não parecem abandonados em qualquer canto como 

nos cenários de floresta, e sim ajudam a sinalizar a própria es-

cala industrial da exploração dela (Figura 9).

Frente a isso tudo, é possível atestar que via de regra os 

ambientes do jogo assumem um caráter imersivo clássico, que 

não tiram o leitor-jogador do mundo ficcional operando que-

bras na experiência de projeção no universo narrativo. Nesse 

sentido, até mesmo os mini games são completamente integra-

dos ao fluxo de jogo em sua primeira figuração. Assim, o tempo 

quase inteiro o leitor-jogador se sente presente naquela flores-

ta vibrante e mágica que vem sendo ameaçada pela destrutiva 

atuação humana.

11	 Açaí,	orquídeas,	vestígios	de	animais	fabulosos:	tudo	isso	pode	ser	achado	na	Ama-

zônia	do	gamebook.
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Figura 9: Mapa	da	fábrica	da	Aragon	

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 10:	A	tenda	do	Queixão

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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No entanto, há um mapa específico que opera uma ruptura 

nas lógicas ficcionais para dar espaço a necessidades de game-

play: o lugar onde o leitor-jogador pode tornar a experimentar 

os mini games que já concluiu. Gerenciada por uma queixada 

falante que Lyu confunde com um porco, a assim chamada 

“tenda do Queixão” leva o leitor-jogador a um espaço abstra-

to onde ele pode selecionar qualquer um desses mini games 

em dez níveis de dificuldade distintos para rejogá-los (Figura 

10). Longe de ser um problema, essa na verdade é uma solução 

encontrada pelos desenvolvedores para permitir acesso fácil 

às mecânicas voltadas ao estímulo funções executivas do pú-

blico-alvo sem necessariamente retirá-lo do fluxo do jogo. Na 

mesma direção, um espaço diagramado de modo semelhante, 

mas com uma dinâmica de funcionamento mais clara dentro 

do mundo ficcional, é a loja do macaco falante “Caco”. Ali, o 

leitor-jogador pode trocar itens mais simples por outros mais 

complexos com Caco, numa mecânica essencial para cumprir 

um dos mini games que permitem avançar na narrativa.

Atmosferas

A principal tintura atmosférica plasmada no GBF tem como 

fonte de inspiração as aventuras de Lyu e sua família em ple-

na Floresta Amazônica, cerne do enredo da obra. Nesse senti-

do, é importante pontuar que mesmo no menu inicial do jogo, 

primeiro recurso com que o leitor-jogador efetivamente tem 

contato, esse senso de aventura já é evocado. Ali, isso é  rea-

lizado por meio da representação visual de uma mata densa, 

em tons de verde e preto, atuando na comunicação de uma na-

tureza inexplorada e misteriosa – no que ajuda uma vinheta 

sonora marcada por percussões e flautas, auxiliando o game a 
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construir a sua ambientação claramente arrebatadora (Figura 

11). Desde esse primeiro momento, quem joga é prontamente 

convidado a imergir em uma jornada cheia de aventuras rumo 

ao idílico, e tal escolha poética se baseia em um princípio de 

antecipação, por meio do qual uma obra prepara aquele que a 

frui para algum elemento narrativo ou emocional significativo.

O próximo dispositivo a contribuir com a atmosfera de 

aventura da obra são as cutscenes ancoradas em composições 

textuais, visuais e sonoras que evocam as histórias em quadri-

nhos e a literatura fantástica. Por certo, tendo cada uma dessas 

mídias uma linguagem e história efetivamente plurais, tanto 

os quadrinhos quanto a literatura fantástica apresentam bem 

mais do que narrativas centradas na aventura, mas a associa-

ção entre essas formas expressivas e um tom aventureiro no 

imaginário coletivo é forte o suficiente para a evocação atmos-

férica ser adensada aqui – sobretudo frente ao estilo da arte do 

GBF, que alude aos cartoons.

Nuançando um pouco isso, ainda nesse momento introdu-

tório do game, um componente atmosférico relacionado a cer-

ta tensão emerge logo que o conflito narrativo nuclear é apre-

sentado na primeira cutscene. Afinal, já aqui o leitor-jogador é 

levado a perguntar-se como uma criança tão pequena poderá, 

sozinha, salvar os pais das mãos dos funcionários malignos 

de uma fábrica que almeja destruir a floresta por lucro. Esse 

questionamento – em certa medida bastante complexo de ser 

comunicado de forma leve e divertida, como demanda o sen-

so de aventura que a obra evoca – é ainda assim estabelecido 

com eficácia aqui. Isso ocorre frente à dublagem, cuja voz se 

mantém calma mesmo verbalizando a gravidade da situação; 

e ao modo como a arte manifesta as emoções da protagonista: 

a partir de expressões faciais apreensivas, mas sem contanto 

abandonar o estilo leve do cartoon (Figura 12).
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Figura 11: Menu inicial	do	GBF

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 12:	Lyu	triste	após	perder	os	pais

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Ainda que de forma sutil, essa tensão permanece nos pri-

meiros momentos de gameplay, quando o game oportuniza a 

quem o joga a possibilidade de controlar Lyu pela primeira vez. 

Nisso, é de grande ajuda a própria distância da câmera, que 

logo torna perceptível quão pequena a garota é naquele cená-

rio. Todavia, tão logo o fator exploração se estabelece no início 

do jogo, as bandas visual e sonora e os conflitos ali inseridos 

tratam de reforçar que o senso de aventura do game deve se so-

brepor a qualquer tensão. Vinhetas divertidas, música percus-

siva, um cenário colorido e personagens carismáticas, assim, 

evocam em quem joga mais o desejo de conhecer cada pedaço 

do cenário do que um medo. Desse modo, ainda que em termos 

realistas o fato de uma criança se perder em plena Floresta 

Amazônica seja algo de gravidade maior, a atmosfera do jogo 

comunica desde cedo que o GBF deve ser lido numa chave mais 

leve, na qual se perder e ter os pais sequestrados é muito mais 

um convite à aventura do que ao tumulto emocional.

Tal atmosfera aventureira permanece aguçada no fluxo do 

gameplay, sendo inclusive reforçada pela presença do primeiro 

mini game do jogo pouco após o seu início, apresentado pela 

personagem Pajé Grajaú. Em tal mini game, as sensações de 

desbravamento e descoberta de mecanismos de transporte em 

uma área pouco explorada se reiteram frente ao desafio de cru-

zar o rio, o que é apresentado como oportunidade de diversão e 

engajamento e não fonte de tensão para o leitor-jogador. Aqui, 

o erro é acolhido como parte do aprendizado da mecânica no 

mini game, e a música tem um papel fundamental no estabele-

cimento de uma atmosfera lúdica e afável, algo que vale, tam-

bém, para os efeitos sonoros utilizados (Figura 13).

Obviamente, apesar da predominância desse senso de 

aventura, à medida em que a narrativa se desenvolve, o tom do 

jogo vai sendo modulado conforme os eventos do seu enredo 
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solicitam certos investimentos emocionais específicos. Por 

exemplo, em um dado momento da história, uma modulação 

de tom frente a um novo incidente dramático é rapidamente 

estabelecida, a princípio com a presença de fumaça no cenário. 

Pouco adiante, o leitor-jogador é levado por meio de uma cuts-

cene a perceber que essa fumaça se relaciona com um incêndio 

criminoso provocado na mata pela empresa que sequestrou os 

pais de Lyu, e o incêndio acaba sendo controlado apenas devido 

à ação dos guardiões da floresta – a quem a garota conhece de 

forma mais aberta exatamente nesse momento (Figura 14).

Aqui, a mescla entre o senso de aventura da obra como um 

todo e a tensão que ressurge nesse momento cria para o GBF 

certos contornos épicos, que permanecem no encontro poste-

rior entre a garotinha e as criaturas, quando Lyu é introduzida 

aos seres folclóricos. No momento em que se dá tal introdução 

entre Lyu e os guardiões, a razão para tom épico da atmosfe-

ra seguir forte é o espanto e o encantamento mútuos entre a 

garota e os seres míticos, fazendo desse o ponto em que os ele-

mentos maravilhosos da narrativa se estabelecem em toda a 

sua potência.

Ainda no que concerne a essas variações de tom que mo-

dulam a atmosfera de chamado à aventura predominante no 

game, outro exemplo que pode ser mencionado se reporta ao 

momento em que o saci Pereira surge na narrativa, trazendo 

notícias que incriminam a fábrica de celulose como o agente 

que vem destruindo a floresta. A partir daí, a missão dos guar-

diões se alinha à de Lyu, e um forte senso de enfrentamento 

tático frente a inimigos monumentais se faz presente, de modo 

que o grande obstáculo a ser superado é justamente a impulsi-

vidade da garota. Esse é um momento do jogo em que mecâni-

cas relacionadas à furtividade surgem no gameplay, e a temati-

zação do trabalho em equipe se faz forte na narrativa.
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Figura 13: Primeiro	mini game	do	GBF

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 14:	Incêndio	na	floresta	

Fonte:	Gamebook guardiões da floresta,	desenvolvido	pela	Rede	de	Pesquisa	
Comunidades	Virtuais,	2015.	Captura	de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Aqui, por conta do fato de Lyu correr em direção à fábrica, 

deixando os aliados para trás, o leitor-jogador é convocado a le-

vá-la em segurança na direção do complexo. Para fazer isso, ele 

deve evitar a todo custo um contato direto com os seguranças 

da empresa através do uso de esquivas bem calculadas e dos po-

deres de invisibilidade do Muiraquitã, amuleto que Lyu ganha 

dos guardiões. Eis que, ao completar esse desafio e reencontrar 

os seus novos aliados, Lyu é repreendida e logo a seguir acolhi-

da por eles, gerando um clima de companheirismo. Logo depois 

disso, os guardiões são atacados pelos guardas da fábrica, pre-

cisando empurrar Lyu para dentro do complexo – fazendo com 

que ela agora siga sozinha rumo a seu objetivo, outra vez preci-

sando de pensamento tático. Tudo isso engendra um conjunto 

de variações tonais marcado por um princípio de alternância 

narrativa, voltado a revezar momentos de leveza e tensão.

Nessa mesma chave de alternância narrativa, no momen-

to final do gameplay, a atmosfera que prevalece torna a ser de 

tensão e risco. Aqui, isso se dá não apenas pelos desafios de 

fugir do campo de visão dos guardas, mas também pelo padrão 

cromático e os ambientes fechados da fábrica, que contrastam 

com os da floresta que vinha sendo apresentada até ali. Após 

Lyu enfim salvar os pais, a narrativa tem então o seu desfecho, 

retornando no seu fim para uma atmosfera mais amistosa e 

segura – dessa vez até mesmo emotiva frente ao desenlace que 

evidencia a conscientização ambiental da protagonista Lyu e o 

reencontro dela com os pais. Tudo isso ajuda o GBF a construir 

um mundo marcado por um forte senso de aventura e maravi-

lhamento frente ao colorido da floresta, com sua peculiar fauna, 

flora e folclore. Apesar dessa forte chave aventureira, porém, 

aquele não se mostra um mundo emocionalmente plano, sen-

do marcado por um conjunto de modulações emocionais que o 

leitor-jogador é convidado a acompanhar de perto na pele de 

Lyu, sobretudo frente a um princípio de alternância narrativa.
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Game design

Desenvolvido com a tecnologia do motor Unity – um dos mais 

usados na indústria dos games –, o GBF tem como principal 

referência de game design o gênero adventure.12 Assim, o game-

book imerge o leitor-jogador na pele da protagonista Lyu para 

interagir essencialmente com as duas camadas que são defini-

doras dos jogos de aventura: a exploração dos cenários a partir 

da navegação pelos mapas e a resolução de puzzles.

Conforme já foi mencionado, no GBF, a exploração é dese-

nhada a partir de uma perspectiva de câmera em terceira pes-

soa. Desse modo, quem joga mapeia visualmente o espaço do 

game a partir de um campo de visão mais amplo que o da perso-

nagem que controla, tendo que lidar diretamente com compe-

tências como a antecipação e o planejamento, na medida em que 

é necessário escolher a direção da personagem Lyu. Em  uma 

perspectiva sistêmica, isso implica decidir quando entrar em 

contato com os eventos planejados no fluxo da experiência de 

jogo. De tal forma, mais do que a própria protagonista, o lei-

tor-jogador tem uma visão global da floresta, sendo capaz de 

absorver bastante dos cenários que a desenham no game – com 

todo o seu colorido e os efeitos da depredação humana sobre 

eles. Frente a isso, ele é requerido também a planejar os mo-

vimentos da personagem, escolhendo o momento em que pre-

tende avançar em direção a uma área na qual, potencialmente, 

a própria narrativa será avançada.

12	 Um	gênero	de	jogos	eletrônicos	que	enfatiza	a	dimensão	narrativa	sobre	a	gráfica	e	

se	caracteriza	sobretudo	pela	força	da	exploração	dos	cenários	e	da	solução	de	puz-
zles	em	sua	configuração	mecânica.	Expressão	inglesa	em	geral	traduzida	literalmen-

te	como	“enigmas”,	os	puzzles	em	si	são	jogos,	problemas	ou	brinquedos	desenhados	
para	testar	o	conhecimento,	raciocínio	ou	criatividade	daqueles	que	se	engajam	com	

sua	proposta,	sendo	–	conforme	pontuado	–	um	dos	elementos	centrais	dos	chama-

dos	adventure games.
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Quanto à segunda camada do gênero adventure, a resolução 

de puzzles, o GBF se vale da utilização de mini games. Como já 

foi dito, inicialmente tais mini games são relacionados ao fluxo 

principal da narrativa, sendo vinculados a desafios que a pró-

pria Lyu precisa enfrentar em seu caminho, como atravessar o 

rio ou achar uma passagem para dentro da fábrica onde estão 

detidos os seus pais. A partir de determinado momento da ex-

periência, porém, uma interação de livre escolha da parte de 

quem joga pode ser empreendida com esses puzzles em dife-

rentes níveis de dificuldade – desde que o leitor-jogador pos-

sua buritis em quantidade o suficiente para isso. Isso porque 

os buritis, frutinhas típicas da região dispostas por todo o ce-

nário, são o recurso econômico demandado pela personagem 

nomeada Queixão para que o leitor-jogador possa repetir a ex-

periência dos mini games de forma lúdica em sua tenda.

Ao trazer os mini games para o fluxo principal da narrativa, 

o GBF os vincula diretamente com a ação mecânica da explo-

ração dos cenários e com o avanço do enredo, usando como 

elos para isso os NPCs, responsáveis por apresentar tais mini 

games. Como já foi estabelecido previamente, do ponto de vis-

ta narrativo, essa é uma solução eficaz para caracterizar tais 

NPCs e criar no leitor-jogador um senso de superação de de-

safios crescentes por parte da protagonista Lyu face ao desejo 

de encontrar seus pais. Além disso, ao se conectar a obstácu-

los narrativos claros – como a necessidade de Lyu de se ca-

pacitar enquanto guardiã da floresta ou libertar a mãe e o pai 

da cela onde se encontram presos – os mini games ajudam na 

conversão de desafios da personagem em desafios do próprio 

leitor-jogador, aumentando a sua projeção na protagonista e 

sua empatia pelos percalços dela.

Todavia, é válido pontuar que os mini games apresentam al-

guns desafios de consistência – tanto na economia interna de 
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cada um deles quanto na economia geral do GBF, estabelecida 

a partir da conexão entre eles no fluxo global da experiência. 

Dentre tais desafios, é possível citar a quantidade ampla de ní-

veis em que eles podem ser rejogados (até dez), a falta de maior 

balanceamento entre tais níveis, incongruências no sistema 

que pontua o leitor-jogador pelo seu desempenho frente a tais 

desafios e incongruências no sistema de recompensas que se-

rão legadas ao leitor-jogador por superar esses desafios. Tudo 

isso, porém, tem maior peso sobre a experiência de jogo em 

si do gamebook do que sobre sua experiência narrativa, outra 

vez sendo um pequeno problema mais ancorado em dinâmicas 

de implementação do que concepção. Do ponto de vista mais 

estritamente narrativo, a maneira como tais puzzles aparecem 

no próprio fluxo de jogo e a diversidade deles, em verdade, mais 

ajudam a estabelecer a variedade de problemas com que uma 

garotinha em uma aventura na Floresta Amazônica precisaria 

lidar do que atrapalham em qualquer sentido, e sua dificuldade 

é bem balanceada.

Ainda no que concerne à economia interna do GBF, é válido 

destacar a mecânica de gestão do inventário, que narrativa-

mente é apresentada a quem joga sob a forma de uma mochila 

que pertence a Lyu. Nela, são armazenados os itens coletados 

no cenário e/ou obtidos como recompensas por meio dos mini 

games. Quem joga pode consumir os itens que são comestíveis, 

mantendo a garota em estado saudável, além de poder descar-

tá-los livremente no cenário, trocar alguns deles por itens mais 

complexos na loja do macaco chamado Caco, ou utilizá-los em 

desafios específicos – a exemplo da plantação das mudas colo-

ridas para abrir uma passagem secreta, um puzzle introduzido 

pelo próprio Caco. Tal estrutura de gestão de itens, apesar de 

não ser tão complexa ou até mesmo decisiva na economia in-

terna do jogo, exerce uma influência narrativa relevante. Isso 
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porque ela robustece a sensação de que a personagem se es-

força para explorar aquele mundo, contando com elementos 

típicos e regionais para avançar em sua jornada de resgate dos 

seus familiares – além de se conectar à própria ideia de que 

Lyu realizava uma viagem exploratória com os pais antes do 

conflito principal ser estabelecido.

Outro elemento da economia interna do jogo digno de des-

taque são os já mencionados colecionáveis, conteúdos com ar-

tes e textos que se reportam não só a algumas personagens, 

mas também a texturas ambientais do game, como a flor que 

os pais de Lyu procuram, os buritis que ela coleta e a floresta 

em si. Tais colecionáveis são disponibilizados a partir do sur-

gimento dos elementos internos do universo a que se repor-

tam no próprio fluxo narrativo, dando maior profundidade ao 

mundo ali projetado. A estrutura de design, contudo, falha em 

comunicar com clareza alguns detalhes como quando esses 

recursos são obtidos, ou o fato de que as ilustrações anexas 

são feitas por desenvolvedores e outros convidados alheios ao 

projeto. A despeito disso, como pontuado, enquanto estratégia 

narrativa, trata-se de um recurso que não apenas recompensa 

a exploração com mais conteúdos sobre o jogo, como também 

alarga efetivamente o universo ficcional ao adicionar descri-

ções sobre vários de seus elementos e figuras centrais.

Em linhas gerais, o game design em GBF é claramente pau-

tado sob uma lógica de valorização da contação da história 

como elemento decisivo na experiência. Muito disso se deve 

à interpretação que esse mesmo game design faz dos próprios 

princípios do gênero adventure, vinculando os puzzles a desa-

fios narrativos e não apenas à coleta de itens e usando a câmera 

em terceira pessoa para criar um senso de imersão do leitor-jo-

gador na floresta. Nesse sentido, nota-se que junto ao estímulo 

às funções executivas das crianças que venham a interagir com 
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o jogo, um princípio orientador do game design do GBF é de fato 

permitir a imersão em seu universo narrativo. Com a ajuda dos 

elementos de desenho da experiência de jogo da obra, esse 

universo se mostra marcado por uma diversidade de desafios, 

uma profusão de recursos únicos e uma imensidão no cenário.

Apreciação da análise pela desenvolvedora frente às suas 

diretrizes para o game

Por se construir como uma mídia híbrida com elementos de 

jogos digitais e de appbooks, e também frente ao seu objetivo de 

estimular as funções executivas de crianças na faixa etária de 

oito a 11 anos, o GBF apresentou uma série de desafios em seu 

desenvolvimento. Justamente na tentativa de mitigar muitos 

desses desafios, o projeto foi conduzido em diálogo constan-

te com crianças, pesquisadores e especialistas em neuropsi-

cologia para que eles, enquanto juízes, avaliassem o processo 

– identificando, inclusive, como e quais funções executivas 

poderiam ser estimuladas por cada um dos mini games. Nesse 

sentido, a diversidade mecânica propiciada por tais mini games 

e o modo como eles se integram ao fluxo narrativo nas primei-

ras aparições de cada um, pontos levantados nas ponderações 

apresentadas ao longo deste capítulo, deve muito às ideias des-

ses colaboradores. São eles, efetivamente, os grandes respon-

sáveis pelos puzzles do gamebook se apresentarem de maneiras 

tão engenhosas, frente à nossa perspectiva deliberada de esti-

mular as mais distintas funções executivas daqueles que vies-

sem a entrar em contato com o produto acabado – incluindo 

crianças com indicação de TDAH.

Por si só, isso não é uma grande novidade: afinal, o processo 

de avaliação de jogos digitais deve ser sempre interativo – ou 
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seja, dinâmico e retroalimentado a partir do feedback não só 

dos desenvolvedores e dos jogadores que o encontram pronto, 

mas também dos assim chamados beta testers, responsáveis 

por experienciar versões preliminares de um aplicativo antes 

de uma versão definitiva dele ser disponibilizada para o públi-

co geral. Mas no nosso caso, a adoção concreta de uma escuta 

sensível (BARBIER, 2002) e de uma lógica de colaboração com 

todos aqueles que entraram contato com o gamebook na fase 

de desenvolvimento do aplicativo e dos seus mini games foi 

essencial para que o GBF tivesse o nível de apuro constatado 

na análise, a despeito dos problemas levantados. Para nós, in-

discutivelmente, o contato constante entre desenvolvedores, 

pesquisadores, neuropsicólogos, crianças, professores e tantos 

outros que contribuíram para que o projeto fosse concluído, 

se mantendo sempre vivo, foi a chave para os pontos fortes do 

GBF – e não só no que concerne aos seus mini games.

Afinal, foi também frente a essas colaborações que consegui-

mos efetivar muitos dos outros pontos positivos levantados na 

análise: a sensibilização para o tema da preservação amazônica, 

cada vez mais atual e relevante; o uso dos cenários para refor-

çar elementos importantes para o desenvolvimento da história 

(como o cercamento da floresta e a sua exuberância); o progres-

so narrativo integrado ao próprio fluxo de gameplay; o maravi-

lhamento provocado pelos guardiões da floresta; a personalida-

de marcante da protagonista Lyu; a qualidade de dublagem e a 

força narrativa das cutscenes. Tudo isso foi efetivamente con-

cebido de maneira deliberada em algum ponto do processo, e 

a sua implementação no produto final deve muito aos nossos 

colaboradores.

Em contraponto, também compreendemos as críticas feitas.

Aliás, as dificuldades que foram apontadas em verdade ratifi-

cam as percepções que já haviam sido construídas pela equipe a 
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partir do olhar daqueles que colaboraram conosco. De fato, fren-

te às percepções desses colaboradores, também nós já havía-

mos notado alguns dos problemas encontrados pelos analistas 

do Jogos de Todos os Santos no que concerne ao balanceamento 

do gamebook e da sua curva de aprendizado – evidenciados, por 

exemplo, na calibragem da gradação das dificuldades em que se 

pode rejogar cada um dos mini games e nas recompensas para 

eles. Igualmente, já havíamos percebido as inconveniências re-

lativas ao desenho de níveis – que não apresenta visualmente de 

forma clara as zonas transitáveis e aquelas de acesso interdita-

do a Lyu, o que promove uma interação mais baseada em tenta-

tiva e erro do que sustentada em uma perspectiva piagetiana. 

(PIAGET, 1990)

Conforme notado pelos próprios analistas do Jogos de Todos 

os Santos, porém, todos esses problemas foram muito mais 

fruto de dificuldades de implementação frente ao orçamento e 

tempo disponíveis do que de concepção para o gamebook. Nesse 

sentido, é importante destacar que, com a liberação de novos 

recursos pela Fapesb no final de 2020, será possível atualizar o 

GBF para uma nova versão, não apenas corrigindo muitos des-

ses problemas, mas também implementando um design mais 

responsivo para ele. Com esse design mais responsivo, por sua 

vez, o acesso ao ambiente interativo do gamebook será viabi-

lizado ainda em diferentes dispositivos móveis e no sistema 

operacional IoS – ampliando, assim, o número de usuários que 

poderão se tornar leitores-jogadores do produto.

Por fim, para além do que foi pontuado, cabe destacar algu-

mas escolhas deliberadas no processo de desenvolvimento que 

foram cruciais para o projeto, mas curiosamente pouco apre-

sentadas em destaque na análise. Uma delas é a escolha de uma 

protagonista feminina como a personagem jogável, opção in-

felizmente ainda incomum nos jogos digitais mas operada por 
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nós com bastante consciência disso. Outra, já mencionada no 

texto introdutório deste capítulo, se refere à opção por retra-

tar as criaturas do folclore amazônico sempre como guardiãs 

da floresta a despeito do caráter eventualmente negativo com 

que alguns dos mitos podem retratá-las. E por fim, a relação do 

game com a produção anterior Guardiões da floresta em torno 

de uma estrutura de continuidade e expansão transmidiática, 

algo inovador em relação aos demais jogos da Rede de Pesquisa 

Comunidades Virtuais.
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III. ÁRIDA
uma metáfora para a história de luta 
e perda do sertão baiano1

Esse capítulo se dedica à análise do segundo jogo examinado 

neste livro: ÁRIDA: Backland’s awakening (ou ABA, abreviação 

pela qual o game é conhecido). Em ÁRIDA, a história e a cul-

tura do sertão e do povo sertanejo ganham relevo em uma 

experiência que mescla elementos dos gêneros adventure e 

survival2 para apresentar a jornada de Cícera, uma jovem de 

13 anos que vive com seu avô, o ex-vaqueiro Tião, em pleno 

sertão baiano do século XIX. A protagonista, ao enfrentar um 

período de extrema carestia, ouve boatos sobre a existência 

de um lugar onde a seca não ousa bater, o que a motiva a jun-

tar seus pertences e rumar com o vô Tião em busca de tal 

1	 Como	o	capítulo	anterior,	este	tem	início	com	uma	breve	apresentação	do	jogo	digi-

tal	analisado,	neste	caso	ÁRIDA: Backland’s awakening.	Essa	apresentação	é	escrita	
pelo	próprio	desenvolvedor	do	game,	que	é	um	dos	membros	da	equipe	de	pesquisa	
do	projeto	Jogos de Todos os Santos;	a	saber:	Filipe	Pereira.	Após	a	apresentação	de	
Filipe,	segue-se	a	análise	conduzida	pelos	outros	membros	da	equipe	de	pesquisa	

do	projeto	sobre	o	enredo,	o	ambiente,	as	personagens,	a	atmosfera	e	o	game design	do	
game	examinado.	Por	fim,	o	capítulo	se	encerra	com	algumas	ponderações	autorre-

flexivas	também	do	pesquisador-desenvolvedor	Filipe	Pereira.	Nelas,	o	game desig-
ner	reflete	sobre	as	observações	feitas	ao	longo	do	capítulo	pelos	outros	membros	
da	equipe	de	pesquisa	acerca	do	jogo	digital	por	ele	capitaneado	e	aqui	examinado,	

pondo-as	em	perspectiva	frente	às	diretrizes	autorais	que	a	própria	equipe	criativa	

tinha	para	o	game.

2	 Também	chamados	de	“jogos	de	sobrevivência”,	os	games	do	gênero	survival	 têm	o	
seu	cerne	na	coleta	e	no	manejo	de	recursos	escassos	para	sobreviver	a	situações	

adversas	(seja	a	vida	no	sertão	ou	um	apocalipse	zumbi).
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lugar, batizado de Canudos. Essa é a premissa que dá início à 

franquia ÁRIDA, que tem no ABA o seu primeiro jogo, aquele 

analisado aqui; e no ÁRIDA 2: Rise of the brave (em desenvolvi-

mento) a sua continuação.3

Como mostra a Introdução deste livro, em âmbito nacio-

nal, ainda não é amplo o desenvolvimento de jogos que se de-

diquem tematicamente à utilização de componentes da nossa 

cultura, história ou folclore. Menor ainda é o contingente de 

jogos que tenham essa abordagem alinhada a interesses co-

merciais, com foco na indústria global do entretenimento. Tal 

condição pode significar que esses produtos possuem poten-

cial inexplorado de valorização e internacionalização da cultu-

ra e da história do Brasil, criando também oportunidades de 

reconexões identitárias para o público local. Em um mundo 

cada vez mais dominado pelas imagens e pela interatividade, 

onde muitas pessoas formam suas ideias sobre história e cul-

tura através do cinema, séries e documentários, qual o lugar 

dos games?

Responder a esse questionamento é mais que uma missão, 

é propriamente o DNA da Aoca Game Lab, empresa por trás da 

série ÁRIDA. A Aoca é uma empresa que vem sendo desenhada 

para produzir games que sejam espaços para discussões sobre 

cultura, identidade e memória, sem perder de vista a indústria, 

o mercado e os resultados comerciais. Repleta de detalhes, re-

ferências e histórias sobre o sertão brasileiro, terminologias, 

formas de se viver e também os mitos que fundam essa região 

tão especial e tão rica, a série ÁRIDA é uma aposta da Aoca, 

que acredita em tais temáticas como um repertório de enorme 

3	 Distintamente	do	primeiro	jogo,	a	continuação	tem	financiamento	da	Ancine	(FSA),	

através	do	Edital	para	Jogos	Digitais	de	2017.
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valor para a criação de produtos de alcance internacional, ao 

passo que também rechaça a homogeneização de temas, fator 

tão recorrente na globalizada indústria de games.

Seu avatar em ÁRIDA é Cícera, uma garota inventiva, con-

templativa e afetuosa que foi abandonada pelos pais e vive com 

o sábio vô Tião, seu grande tutor, para além do seu principal 

elo emocional. Seu maior sonho é conhecer o sertão para além 

da sua terra natal, as imediações da Vila de Uauá, e, quem sabe, 

reencontrar seus pais. Criada com os bodes como sendo seus 

melhores amigos de infância, Cícera possui uma conexão ex-

tremamente profunda com o bioma sertanejo, fazendo sempre 

intermináveis perguntas ao avô sobre a flora e a fauna do lugar.

Ao apresentar as técnicas antigas de sobrevivência no ser-

tão logo no tutorial, o fluxo da experiência em ABA sugere a 

interação com os componentes do gênero survival, a exemplo 

do equilíbrio dos indicativos de sede e de fome, o consumo e a 

gestão dos recursos através do inventário, e a criação de novos 

itens a partir de certos recursos ou itens mais básicos – o que 

é conhecido no universo dos jogos digitais como mecânica de 

crafting. Em outra camada da experiência, a camada do adven-

ture, quem joga lida especialmente com a ação de explorar os 

ambientes, coletando recursos, interagindo e observando ele-

mentos do cenário, e, principalmente, relacionando-se com as 

personagens não jogáveis (NPCs). Em ABA, as personagens não 

jogáveis são também as que geram as missões (quest givers), a 

partir dos diálogos.

Os diálogos em ABA, aliás, possuem uma função primordial. 

Para além da comunicação de metas e de eventos narrativos, 

trata-se também de um recurso que reforça o conceito da ora-

lidade, um traço fundamental da cultura ali representada, sen-

do também um dos principais dispositivos narrativos, uma vez 

que comunica de forma mais explícita o contexto dramático, o 
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perfil e o lugar de cada personagem no enredo, apresentando 

também traços culturais através de menções a sotaques e ter-

mos regionais.

Outros textos espalhados de diversas formas são também 

fundamentais: descrições das quests, dos itens e das proezas, 

objetos interativos do cenário e colecionáveis são alguns exem-

plos. Os colecionáveis, em especial, funcionam como recompen-

sas a quem se dedica à exploração dos ambientes. Escondidos 

em canastras, tais dispositivos trazem relatos que conectam e 

contextualizam alguns eventos do jogo com episódios e contex-

tos históricos do período retratado.

É válido mencionar também que, do ponto de vista de game 

design, em ABA há uma predisposição por questionar alguns 

paradigmas da indústria, a exemplo da utilização da violência 

simbólica como elemento interativo que motiva e gera recom-

pensa, assim como a utilização do fator alteridade como um 

integrante desejado no modo de se jogar.

No caso do primeiro exemplo, ao abdicar completamente 

da violência simbólica – a despeito do uso de equipamentos 

como o facão e da menção a armas de fogo –, ABA propõe ou-

tros tipos de conflito. Dentre eles, destacam-se a sensação de 

ter o cenário e o contexto como principal antagonista, e a bus-

ca por outras estratégias de resolução de problemas, como 

o interesse por mais informações e a realização de ações co-

laborativas com as personagens não jogáveis, mesmo sendo 

este um jogo single player – ou seja, planejado para um único 

jogador por vez.

Já no caso do segundo exemplo, que concerne à rejeição ao 

paradigma da alteridade predominante na indústria, é impor-

tante notar que o ritmo de jogo em ABA pressupõe uma expe-

riência imersiva que tenta fortalecer um sentimento de empa-

tia com o contexto vivido pela personagem, propondo um tipo 
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de interação mais baseada na assimilação das estéticas e das 

emoções do que no distanciamento. Assim, em contrapartida, 

o foco em ações de game design que em muitos outros jogos são 

essencialmente mecânicas, baseadas na repetição de ciclos de 

ganhar/perder, é menor aqui.

No ABA, a direção da poética visual é guiada pelo desejo 

de produzir a representação de um sertão alheio aos estereó-

tipos de lugar cinza, inóspito, bárbaro e atrasado. Através da 

saturação e de uma grande variedade de cores, o bioma ser-

tanejo foi então apresentado tal qual ele é: deslumbrante, rico 

e diverso, sem, entretanto, deixar de apresentar a escassez de 

alguns recursos e a ameaça que também se faz presente, a 

exemplo das diversas plantas espinhosas e dos efeitos da seca, 

como é possível notar através da constante presença de car-

caças de animais abatidos pela falta de água e comida. Essa 

contradição entre desejar conhecer o cenário e evitar gastar 

muita energia para preservar os recursos é também um prin-

cípio de design em ABA.

Por sua vez, a direção de poética sonora privilegia a imersão 

no cenário, priorizando a representação da ambientação, dos 

animais, dos passos de acordo com o tipo de terreno e as ações 

de interação da protagonista. Tal escolha, ao ser diferente do 

que é percebido na maioria dos jogos do gênero adventure – 

que possuem a constante presença de música no gameplay –, 

induz a criação de um ritmo de jogo mais lento, que valoriza 

a imersão e a empatia com aquele contexto, como foi mencio-

nado anteriormente. Entretanto, a música se faz presente em 

momentos pontuais do fluxo de jogo, e, através de melodias e 

ritmos representados por instrumentos regionais, reforça o 

tom dramático de determinadas cenas.

A partir da estrutura base acima descrita, é possível consta-

tar que, através do seu primeiro título publicado, a Aoca lança 
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as bases para amadurecer uma forma de pensar e produzir 

jogos menos orientada por questões técnicas como fotorrea-

lismos gráficos ou mecânicas inovadoras. Trata-se muito mais 

de uma filosofia de design conectada com princípios de ritmo, 

narrativa, cores e sons, que, ademais, enxerga o game design 

como um instrumento de exaltação da cultura popular, pro-

pondo um processo de negociação constante dos símbolos e 

representações regionais com os de outros centros nessa in-

dústria que se propõe global.

Por parte do time da Aoca, fica o convite para a interação 

com nossos jogos e, principalmente, o envio de feedbacks, su-

gestões e relatos sobre o que foi sentido a partir da experiência, 

para que possamos refinar mais e mais essa proposta de pro-

duzir obras que tragam à mesa outras possibilidades sobre o 

lugar que os games podem ocupar.4

Enredo

Ao iniciar um novo jogo em ABA, após passar por uma tela de 

carregamento que traz uma arte em escala de cinza evocativa 

da ambientação sertaneja do game (Figura 15), o jogador se de-

para com uma música que alude a sonoridades regionais e uma 

melodiosa voz feminina que fala com um marcado sotaque ser-

tanejo. Nessa primeira fala, a voz – que logo descobrimos ser 

da protagonista Cícera – descreve a terra onde vive, marcada 

pelo contraste entre as riquezas naturais e a seca que maltrata 

sua gente. Cícera também menciona o fato de que muitos vêm 

abandonado aquelas terras em busca de sonhos de abundância 

4	 Link	da	loja	do	ABA	na	Steam:	https://store.steampowered.com/app/907760/ARIDA_

Backlands_Awakening/

https://store.steampowered.com/app/907760/ARIDA_Backlands_Awakening/
https://store.steampowered.com/app/907760/ARIDA_Backlands_Awakening/
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ou ao menos da possibilidade de ganhar o próprio pão, e desco-

brimos que seus pais estão entre os que partiram, deixando-a 

com o avô. Apesar de Canudos ainda não ser mencionada no-

minalmente aqui, a fala de Cícera também já contém alusões a 

uma terra prometida de farturas onde esses sonhos podem ser 

concretizados. Enfim, a voz também nos informa que, naquele 

momento, a própria protagonista se prepara, junto a seu avô, 

para partirem em direção a esse novo lar, algo para o que ela se 

mostra empolgada: Cícera quer explorar o mundo, viver aven-

turas e conhecer o sertão.5

Perceptivelmente, mais do que abordar em profundidade 

um único elemento do game, este primeiro monólogo faz um 

importante trabalho de apresentação de todo o arcabouço que 

compõe o mundo ficcional com que o jogador irá se deparar: 

ali, destacam-se a ambientação sertaneja marcada por beleza 

e privações, os conflitos oriundos dos problemas provocados 

pela seca – tanto no que concerne à necessidade de sobrevi-

vência quanto ao desejo de partir –, a natureza sonhadora e 

aventureira de Cícera, e a força que os elementos de survival (no 

que concerne à escassez de recursos) e adventure (no que con-

cerne ao peso da narrativa) terão no jogo. Tudo isso já é trazido 

5	 O	monólogo	completo	de	Cícera	é	o	seguinte:	“Eu	vivo	numa	terra	árida	/	Que	é	de	

rica	 natureza	 /	 É	 o	 lugar	 onde	nasci	 /	Me	 encanta	 sua	 beleza”.	 //	 “Sinto	 agora	 que	

esse	sol	/	Parece	muito	mais	quente	/	E	essa	chuva	que	não	vem	/	Já	maltrata	a	mi-

nha	gente”.	//	“Minha	gente	é	corajosa	/	Do	vigário	ao	curandeiro	/	Gente	que	vive	da	

terra	/	Do	lavrador	ao	vaqueiro”.	//	“Vejo	gente	dando	jeito	/	De	jamais	esmorecer	/	

Sempre	atrás	de	novas	formas	/	De	achar	água	pra	beber”.	//	“Eu	vejo	gente	valente	/	

Pensando	em	se	retirar	/	Juntando	sua	família	/	Em	busca	de	um	novo	lar”.	//	“A	procu-

ra	de	fartura	/	De	ganhar	seu	próprio	pão	/	Atrás	de	um	lugar	assim	/	Bem	no	meio	do	

sertão”.	//	“Desde	pequena	aprendi	/	A	viver	com	a	saudade	/	Os	meus	pais	também	

partiram	/	Em	busca	da	tal	cidade”.	//	“Também	é	chegada	a	hora	/	Dessa	minha	des-

pedida	/	De	partir	com	meu	avô	/	Pra	essa	terra	prometida”.	//	“Quero	ver	onde	o	sol	

nasce	/	Explorar	esse	mundão	/	Viver	novas	aventuras	/	E	conhecer	o	meu	sertão”.
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de maneira integrada no monólogo, que já apresenta também a 

atmosfera um tanto melancólica e quase nostálgica do game – 

aqui evocada pelos acordes taciturnos da música instrumental 

e pela sucessão de imagens estáticas ou em animação limitada 

em tom sépia que acompanham a fala, trazendo sobre elas ain-

da as palavras de Cícera por escrito (Figura 16). Nesse sentido, 

a força da oralidade para a narrativa também já é trazida em 

toda a sua potência aqui, e esta força da oralidade é reforçada  

pela emulação de uma poética típica da literatura de cordel, 

com a construção do monólogo em versos curtos em estrutura 

de quadra;6 a prevalência de rimas em formato AB, AB; e o mar-

cado regionalismo não só na temática, mas no próprio sotaque 

da atriz e no idioleto com que Cícera fala.

É, assim, com a opção não de mergulhar em um elemento 

singular, mas sim introduzir de uma vez pistas menores sobre 

todo o arcabouço que compõe o seu mundo ficcional que ABA 

se inicia – e o game escolhe fazer isso de maneira poética e evo-

cativa ao optar pelo uso de imagens estáticas ou semiestáticas 

em tom sépia contra a melancólica música regional e o monó-

logo versificado e reminiscente de Cícera, ao invés de despejar 

um sem número de informações de maneira direta, didática e 

autoritativa sobre o jogador. Por fim, após essa primeira cutsce-

ne, vemos então o amplo cenário sertanejo do jogo focado pela 

câmera em um movimento panorâmico, que se encerra com a 

imagem parando sobre Cícera. A garota então lembra do seu avô 

e o game apresenta ao jogador seu primeiro desígnio explícito: 

voltar à casa do vô Tião, que deve estar preocupado (Figura 17 e 

Figura 18).

6	 Isto	é,	com	estrofes	de	quatro	versos.
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Figura 15: Tela	de	carregamento	do	ABA

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 16: Cutscene	de	abertura	do	ABA

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Figura 17: Após	panorâmica,	câmera	para	em	Cícera

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 18: Diálogo	com	vô	Tião

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Cumprido o desígnio de conduzir Cícera até o avô, no diálogo 

entre Cícera e Tião o jogo enfim apresenta o cerne do seu enredo: 

destinados pela implacável seca que atinge a região onde vivem 

naquele momento, os dois objetivam partir em busca de outra 

morada. Embora ainda não sejamos informados aqui, mais tar-

de os desdobramentos narrativos deixam claro que essa mora-

da seria Canudos, para onde os pais da garota partiram tempos 

antes. Quem pode se beneficiar dessa jornada, por certo, são os 

próprios Tião e Cícera, que potencialmente deixariam para trás 

toda a privação por que passam uma vez que cheguem nesse 

novo lar, além de poderem reencontrar os parentes que parti-

ram. Finalmente, adjuvantes e oponentes ainda não são apresen-

tados nesse primeiro diálogo, mas o jogador não tarda a desco-

brir que o obstáculo material mais claro para Cícera é a própria 

necessidade de combater sua fome e sede no semiárido, que o 

jogador precisa manejar a todo o tempo a partir de mecânicas de 

coleta de recursos e crafting próprias do survival. Com a morte de 

Tião, a necessidade de lidar com a perda e assumir as rédeas do 

próprio destino também se apresentam à garota.

Já quanto aos adjuvantes, a própria paisagem árida que amea-

ça Cícera também a auxilia, posto que é dali que ela tira os recur-

sos para sua sobrevivência. Nesse mesmo sentido, ela conta ainda 

com o auxílio de uma enxada e um facão, instrumentos típicos de 

trabalho agrícola com os quais Cícera pode coletar tais recursos. 

Enfim, um conjunto crescente de NPCs também fornece auxílio à 

menina à medida que o enredo se desenvolve.7

7	 Greimasianamente,	assim,	temos	Cícera	(e	inicialmente,	aparentemente	também	vô	

Tião)	como	sujeitos	e	a	ida	a	Canudos	como	seu	principal	objeto	de	desejo	narrativo.	

A	seca	atua	como	destinador,	eles	mesmos	são	os	destinatários	que	se	beneficiariam	

da	sua	jornada,	e	a	paisagem	atua	como	adjuvante	e	oponente,	embora	Cícera	tenha	

outros	adjuvantes	em	seus	instrumentos	e	nos	NPCs	que	a	rodeiam.
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A fase expositiva de apresentação da narrativa do jogo é cur-

ta, mas ela não se encerra com o diálogo entre Cícera e o seu 

avô. Antes, o jogador é levado a passar por algumas missões que 

compõem uma espécie de tutorial “não explícito”, cujo objetivo é 

ensiná-lo a lidar com as mecânicas do game: é preciso descobrir 

como achar água e usar as ferramentas oferecidas pelo mundo 

para coletar recursos. Nessas missões, os medidores de fome e 

sede de Cícera já estão presentes, mas eles não diminuem em 

ritmo acelerado, como fazem após o fim do tutorial.

Na fase de desenvolvimento do enredo do game, por sua 

vez, Cícera coleta algumas informações, faz suas despedidas, 

convida alguns conhecidos para partir com eles e realiza um 

conjunto de preparativos para que possa rumar com o avô para 

Canudos. É nesse momento que o jogador é levado a interagir 

com um conjunto de NPCs, conhecendo as figuras que estão 

ali para auxiliar a garota a cumprir com a sua jornada. Nesse 

sentido, é importante pontuar que a relação estabelecida entre 

Cícera e essas figuras é sempre recíproca: com frequência, eles 

já auxiliaram ela ou Tião no passado, e agora precisam do seu 

auxílio. Em troca, lhe concedem itens ou receitas que facilitam 

a sobrevivência da garota. Por vezes, inclusive, o auxílio de que 

precisam é justamente para que possam eles mesmos ajudá-la, 

como quando a personagem Dona Firmina lhe pede folhas de 

aroeira para fazer um chá para as dores sentidas pelo seu avô.

Desse modo, é nesse estabelecimento de relações recíprocas 

baseadas na ajuda mútua entre Cícera e outras figuras que a nar-

rativa do game encontra sua fase de desenvolvimento, marcada 

por um conjunto de missões que envolvem dinâmicas de coleta 

e fabricação para que Cícera auxilie terceiros com problemas es-

pecíficos – ou, conforme mencionado, possa ajudá-los a auxiliá-

-la. E assim, nesse conjunto de objetivos explícitos ou implícitos 

propostos ao jogador, a intriga costurada no game encontra seu 
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curso de ação crescente enquanto Cícera vai acumulando recur-

sos e receitas que tornam sua sobrevivência mais fácil à medida 

que se dispõe a ajudar os outros. Nesse sentido, é interessante 

observar que mesmo com algumas das missões sendo aparen-

temente opcionais – como as de conseguir água de mandacaru 

para aliviar os efeitos do sol sobre a pele da albina Dona Almira 

ou levar uma flor de xique-xique até o túmulo do avô Tião após 

a sua morte – cada vez que Cícera auxilia alguém a sua jornada 

se torna mais fácil. Um exemplo emblemático disso se dá com a 

vaquinha Filó, uma vaca solitária em uma das fazendas abando-

nadas do game. Filó está claramente faminta, e nenhuma missão 

obriga o jogador a interagir com ela. No entanto, aquele que se 

dispõe a alimentá-la com mandacaru assado ganha em troca um 

pouco do leite que ela então consegue produzir, sendo este um 

dos recursos que mais proveem sustento no game. No caso dos 

humanos, ao auxiliá-los nas missões, o jogador consegue além 

das recompensas explícitas para Cícera também recompensas 

narrativas para si mesmo, conhecendo um pouco mais daqueles 

NPCs e daquele mundo.

Assim, as maiores lógicas que operam a sobrevivência na-

quele universo narrativo não são necessariamente as de coleta 

e criação de itens, mas potencialmente as de dialogismo e so-

lidariedade recíproca. Avançando no game, são muitas as pro-

vas que Cícera precisa enfrentar, mas a maior delas é a perda 

afetiva e de referência do vô Tião quando ele falece no clímax 

narrativo. A morte se dá após ele sentir algumas dores – do-

res estas que Cícera tenta aliviar com um chá para os quais a 

vizinha Dona Firmina pede que ela busque folhas. Quando a 

garota retorna, porém, Tião já morreu, e ela entende que pre-

cisará seguir sua jornada sozinha. Não à toa, nesse momento 

vemos uma segunda cutscene marcada pela narração verbal 

versificada da atriz enquanto ouvimos uma música de fundo 
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com acordes melancólicos e, no plano visual, imagens estáticas 

ou em animação limitada em tom sépia se sucedem.8 Frente a 

toda essa adversidade, porém, Cícera decide continuar. Nesse 

sentido, vale observar que esse é o primeiro objetivo em que a 

garota se autodestina: até ali, todas as missões empreendidas 

pelo jogador são oferecidas por NPCs, e mesmo a decisão de 

partir é tomada por ela em conjunto com o avô. Com a mor-

te de Tião, porém, a decisão de seguir cabe apenas à menina. 

Bastante linear em sua estrutura, em seu desenlace o jogo vê 

Cícera rumando em direção a Canudos. Nessa jornada final, a 

despeito da linearidade narrativa do jogo, Cícera se questiona 

se estaria andando em círculos quando imagina ver a casa de 

Dona Firmina no caminho que leva à cidade prometida.

Frente a isso tudo, em certa medida podemos dividir a nar-

rativa de ABA em três atos. No primeiro deles, Cícera interage 

com seu avô Tião e precisa explorar o espaço da roça onde vive, 

coletando pedras para amolar suas ferramentas, gravetos e pa-

lha para fazer fogueiras e armadilhas, alimentos (como milho, 

ovo e afins) para se sustentar e água próxima a uma Caraibeira 

(árvores com folhas amarelas que chamam a atenção do joga-

dor para a localização de cacimbas onde há água). Vencidos os 

objetivos relacionados com a exploração do espaço no qual vi-

vem Cícera e vô Tião, o primeiro ato se encerra com a ida a casa 

8	 Eis	o	segundo	monólogo	de	Cícera:	“Meu	avô	tem	muitas	dores	/	Um	bom	chá	vai	

ajudar	/	Consegui,	mas	não	foi	fácil	/	Estas	folhas	encontrar”.	//	“Firmina	ficou	tão	

séria	/	Nunca	que	eu	a	vi	assim	/	Acendeu	algumas	velas...	/	Vô	deve	tá	bem	ruim”.	//	

“Ela	por	fim	revelou	/	O	que	eu	não	queria	ouvir:	/	Não	precisa	mais	de	chá...	/	Teu	

vô	cabou	de	partir”.	//	“Não	consigo	acreditar	/	Que	perdi	o	meu	vô	Tião	/	E	agora	

como	é	que	eu	faço	/	Pra	enfrentar	esse	mundão?”.	//	“De	Firmina	eu	recebi	/	Amor	

e	muito	carinho	/	Ensinança	pra	ser	forte	/	E	seguir	o	meu	caminho.”.	//	“Mas	foi	jun-

to	com	o	vô	/	Que	aprendi	o	que	é	viver	/	Não	sonhava	em	ir	sozinha	/	Esse	mundo	

conhecer”.	//	“O	padre	veio	ao	velório	/	Rezar	para	o	vô	Tião.	/	Firmina	me	deu	um	

véu	/	Para	me	dar	proteção.”
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de Dona Firmina para avisá-la que vão partir em busca da terra 

prometida – Canudos.

O início do segundo ato, por sua vez, marca um momento 

que exige mais planejamento e agilidade do jogador, pois a par-

tir daí a temperatura aumenta e os itens de sobrevivência dimi-

nuem rápido. Esse segundo ato é centrado na ida à Vila Uauá, 

onde Cícera vai encontrar o chamado padre Olavo para obter 

informações sobre a procissão que está indo para Canudos. 

Finalmente, o terceiro ato começa com a morte do vô Tião e o 

início da viagem de Cícera. Nesse ato, o jogador vai enfrentar 

fogo, vendavais de areia e névoas de fumaça, como se os próprios 

elementos do semiárido se revoltassem frente à perda da garota 

e isso lhe impusesse mais obstáculos do que os que já vinha en-

frentando. Esse, o jogo parece dizer, é um mundo marcado pela 

solidariedade, mas também pela perda. E ao fim do game, Cícera 

nos brinda com a última cutscene com seus monólogos versifica-

dos, além da promessa de continuidade da história.9

Personagens

Por certo, a grande protagonista de ABA é a garota Cícera, uma 

jovem negra de 13 anos que tem um conjunto de característi-

cas singulares no game. Para começar, ela é a única das figuras 

9	 Esse	é	o	monólogo	final:	“Apesar	de	muito	medo	/	Eu	não	posso	vacilar	/	Preciso	en-

frentar	o	mundo	/	Pois	meus	pais	quero	encontrar”.	//	“Sigo	em	frente,	na	poeira	/	

O	caminho	não	tem	fim	/	Cubro	o	rosto	com	meu	véu	/	Eu	me	sinto	forte	assim”.	//	

“Deixei	tudo	para	trás	/	Minha	história,	minha	vida	/	No	meu	rosto	correm	lágrimas	

/	É	tempo	de	despedida”.	//	“Busco	agora	um	novo	mundo	/	Sem	pistas	do	que	en-

contrar	/	Quem	sabe	a	sorte	me	ajuda	/	À	procissão	encontrar?”.	//	“Falta	água,	falta	

comida	/	Como	sigo	a	caminhada?	/	Tenho	treze	anos	apenas	/	Como	enfrento	essa	

jornada?”	//	“A	noite	nunca	vem	só	/	Lhe	acompanha	a	escuridão	/	Eu	já	não	posso	

voltar	/	Sigo	forte	na	missão”.
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dramáticas de ABA cuja voz efetivamente escutamos, de modo 

que embora o texto escrito do jogo faça um bem-sucedido es-

forço de evocar a oralidade sertaneja com suas escolhas de pro-

sódia, construção frasal e vocabulário, Cícera é a única perso-

nagem que literalmente tem voz naquela narrativa. Mais que 

isso, ela é a única personagem cujos pensamentos somos ca-

pazes de acessar, o que fazemos não só por meio dos seus três 

monólogos no curso do jogo, mas também a partir de mecâni-

cas de contemplação acionadas pelo ato de descansar em um 

dos velhos bancos de madeira dispostos pelo cenário (Figura 

19 e Figura 20).

Quando o jogador interage com um desses bancos, Cícera 

senta-se nele e é possível ter um vislumbre do olhar absorto 

que a garota lança sobre a paisagem ao seu redor, além de co-

nhecer as elucubrações que ela faz sobre essa mesma paisa-

gem. Na maior parte do tempo, ABA trabalha com um sistema 

de câmera interativa, de modo que o jogador tem controle so-

bre os ângulos nos quais a câmera virtual captará a persona-

gem e o cenário. Quando Cícera senta-se em um dos bancos, 

porém, temos um conjunto de imagens em ângulos fixos que 

se sucedem enquanto o jogador tem acesso às suas reflexões 

acerca do semiárido, das mudanças que o sertão passou ao lon-

go do tempo e das histórias que o seu avô lhe contava sobre o 

seu próprio passado – tudo isso em textos poéticos, nostálgi-

cos e altamente introspectivos.10

10	 Segue	um	deles,	a	título	de	exemplo:	“A	seca	levou	tudo	que	eu	gostava	daqui...	Os	

bodes,	meus	vizinhos,	meu	avô,	meus	pais...	Bem	quando	eu	ia	ver	minha	família	uni-

da	de	novo.	Fico	até	com	medo	de	sair	na	estrada	debaixo	dessa	quintura	toda”.	Um	

outro	exemplo:	“É	triste	ver	as	terras	assim,	largadas	pro	relento.	Aqui	deve	ter	dado	

tanta	riqueza...	Mas	hoje,	quase	não	sobrou	uma	plantação	nessa	secura.	Num	tem	

mais	feira,	venda,	nem	colheita	como	o	vô	contava.	Quem	me	dera	ter	crescido	na	

época	dele...”
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Figura 19: Cícera	sentada	em	um	dos	bancos

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 20: Paisagem	sendo	contemplada	por	Cícera

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Com essa mecânica de contemplação, o jogo adiciona cama-

das à personagem e a complexifica. Cícera é aventureira (dis-

pondo-se a rumar para Canudos mesmo quando todos aque-

les que almejavam fazer a mesma jornada já haviam partido 

e o seu avô morreu), gregária (conhecendo os seus vizinhos e 

sendo querida por eles), solidária (dispondo-se a ajudar todos 

aqueles que passam por seu caminho) e engenhosa (conseguin-

do água e comida das fontes mais improváveis para alguém 

que vive no mundo contemporâneo). Mas ela também tem uma 

forte dimensão introspectiva, que se torna ainda mais marca-

da pelo fato de ser a única personagem daquele mundo cujos 

estados internos nos são dados a conhecer por outras vias que 

não a verbalização em diálogos, de longe a principal via de ca-

racterização não física em ABA.

Outro parâmetro de caracterização da protagonista hábil 

no game são os medidores de fome e sede de Cícera, a que o 

jogador precisa estar sempre atento. Elemento essencialmente 

mecânico vinculado às dinâmicas próprias do gênero survival, 

em ABA esses medidores ganham força caracterizadora, lem-

brando o tempo inteiro ao jogador o nível de carestia em que 

vive aquela criança e as pessoas ao seu redor. Desse modo, o 

game é bem-sucedido em convocar nossa empatia pela prota-

gonista não apenas a partir de seus caracteres psicológicos e 

dos pensamentos de Cícera aos quais temos acesso em seus 

monólogos versificados ou sentada nos bancos, mas também 

frente às suas dificuldades materiais mais elementares.

Quanto às outras figuras dramáticas do game,11 conforme já 

foi mencionado, os diálogos são o principal elemento de sua 

11	 A	saber:	o	próprio	vô	Tião,	que	cria	a	protagonista	desde	que	ela	foi	abandonada	pe-

los	pais;	Dona	Firmina,	a	vizinha	de	Cícera	que	cria	alguns	bodes	e	sempre	ajuda	ela	e	

o	avô;	Dona	Almira,	uma	mulher	albina	que	mora	no	caminho	da	casa	de	Cícera	para	
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caracterização psicológica, de modo que a albina Dona Almira, 

por exemplo, é reconhecível sobretudo pelo seu constante la-

mentar pelo efeito do sol sobre a sua pele; enquanto a vizinha 

Dona Firmina marca com frequência o seu apego à terra onde 

vive em suas conversas com Cícera. Junto ao balizado traço re-

gional nos idioletos das personagens, isso traz um forte senso 

de oralidade para o jogo. No mesmo sentido, outro importan-

te elemento de caracterização é o uso dos cenários e das mis-

sões ou quests para informar sobre as personagens. Voltando ao 

exemplo de Dona Firmina, ao lado de sua casa há um pequeno 

altar que alude à religiosidade da mulher, e em uma das missões 

o jogador é requerido a buscar materiais que permitam que ela 

prepare um banho de folhas para Cícera. Assim, elementos cêni-

cos e relativos a quests operam em conjunto para caracterizá-la 

como uma pessoa de fé.

Fisicamente, exceto pela albina Dona Almira, as figuras dra-

máticas se distinguem por serem negras ou pardas, marcadas 

pelo sol, com uma musculatura óssea se aproximando dos tra-

ços que representam o povo sertanejo tanto na literatura (es-

pecialmente de Cordel) quanto em mídias como os quadrinhos, 

animações e produções cinematográficas, a exemplo das obras 

de Antônio Olavo. O tamanho um pouco exagerado dos pés em 

relação ao resto da anatomia também merece ser mencionado, 

algo que parece aludir às pinturas de Di Cavalcanti.

a	vila	de	Uauá;	e	o	padre	Olavo,	que	cuida	da	paróquia	da	vila	e	aparentemente	tem	

um	grande	de	responsabilidade	com	seus	paroquianos.	Segundo	o	próprio	desenvol-

vedor	Filipe	Pereira	confirmou	em	conversa	com	os	outros	membros	da	equipe	de	

pesquisa,	o	padre	tem	seu	nome	inspirado	pelo	cineasta	baiano	Antônio	Olavo,	dire-

tor	de	documentários	como	Paixão e guerra no sertão de Canudos	(1993),	Quilombos da 
Bahia	(2004),	A cor do trabalho	(2014)	e	1798: Revolta dos Búzios	(2018).	Para	saber	
mais:	https://bahiadoc.com.br/tag/antonio-olavo/.	Acesso	em:	19	fev.	2021.

https://bahiadoc.com.br/tag/antonio-olavo/
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Por fim, é igualmente digna de destaque a predominância de 

figuras femininas, algo patente já na escolha de Cícera como pro-

tagonista. Nesse sentido, cabe pontuar que no mundo de ABA as 

mulheres ocupam papéis pouco comuns nas narrativas que fic-

cionalizam ou documentam a região – com a jovem protagonis-

ta se mostrando uma garota aventureira, por exemplo, e a Dona 

Firmina uma mulher singularmente responsável pelo próprio 

sustento (posto que é ela que cuida de seus bodes). Nisso, como 

dissemos, o jogo foge um pouco à norma. Afinal, como pontuam 

Pinheiro, Pinheiro e Araújo (2020), no que se refere ao papel das 

mulheres no contexto histórico destacado no jogo, alguns dos 

próprios colecionáveis obtíveis ali informam que, naquele uni-

verso, às mulheres cabia o papel social de donas de casa, sem re-

presentações mais autônomas e independentes. Outro elemento 

de caracterização de ABA que Pinheiro, Pinheiro e Araújo (2020) 

mencionam é a ancoragem em certos arquétipos ligados a per-

sonagens negras – com o vô Tião, por exemplo, aludindo à figura 

“Preto Velho”.

Tião é um homem negro idoso que passou sua vida 

trabalhando com agricultura e pecuária, e que paga 

o preço com seu corpo pela falta de saneamento e 

trabalho pesado. Profundo conhecedor das plantas e 

animais do sertão, Tião é também um católico fervo-

roso, ainda que seu catolicismo tenha traços de sin-

cretismo religioso. Dona Firmina, da mesma forma, 

é quase um estereótipo de uma antiga moradora do 

sertão: profundamente religiosa, carrega em suas fa-

las um ainda mais marcado sincretismo religioso en-

tre o cristianismo e crenças de matriz africana, além 

de atuar como curandeira e conselheira espiritual. 

(PINHEIRO; PINHEIRO; ARAÚJO 2020, p. 234)



123III. ÁRIDA

Para encerrar, cabe menção ao fato que das quatro perso-

nagens que o jogador encontra em sua jornada no controle de 

Cícera, nenhuma outra é uma criança. Nesse sentido, há até 

vestígios de figuras infantis naquele mundo, e em uma das mis-

sões Cícera pega os brinquedos de uma delas – o Miro – para 

devolvê-los em um possível reencontro em Canudos ao fim de 

sua viagem. Mas o fato é que no recorte do mundo narrativo 

que é apresentado ao jogador nesse primeiro game, Cícera é 

a única criança que jaz ali, com Miro sendo não mais do que 

uma memória. Aliás, aquele é um mundo em que para além dos 

quatro NPCs que de fato encontramos, as figuras dramáticas 

aludidas são não mais que rastros e vestígios. Quando o joga-

dor investiga um fogareiro, por exemplo, Cícera se questiona o 

que teria ocorrido com o Silva, avaliando se ele também teria 

ido embora. Já ao se investigar uma casa arruinada, ela pon-

dera que Severino, um vaqueiro como seu avô, nunca mais foi 

visto depois de brigar com o dr. Tomaz, dono de uma fazenda 

local da qual tampouco resta algo que não ruínas. Cícera tem 

memórias dessas pessoas, mas enquanto personagens, elas são 

para o jogador não mais do que vestígios legados em elementos 

cênicos e ponderações da protagonista.

Tudo isso vai construindo o canto do mundo narrativo da sé-

rie ÁRIDA que somos dados a conhecer em Backland’s awakening 

como um espaço esvaziado de pessoas, efetivamente deserto, 

em que restam sobretudo vestígios e memórias daqueles que 

partiram. Já das figuras que ficam, dentre as quais há sobretudo 

mulheres e só uma não é negra ou parda, é possível depreender 

exceto em Cícera uma idade mais avançada: só permanecem 

ali aqueles enraizados naquela terra por um motivo ou outro 

(a albina que não pode peregrinar no sol, o padre que não quer 

deixar os que ficaram do seu rebanho para trás, o velho Tião 

que perdeu a procissão que partiu e assim por diante). Essas 
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figuras, porém, conquanto poucas, têm personalidade bastan-

te marcada, e são dotadas de um profundo colorido, garantido 

pela ancoragem em arquétipos e pela cuidadosa construção dos 

diálogos, quests e elementos cênicos que as caracterizam. Mais 

do que o colorido em alguns elementos do cenário, são elas, e a 

aventureira e introspectiva Cícera, que tingem aquele mundo 

com tons esperançosos, a despeito de toda a melancolia.

Ambientes

Apesar de partir de um paradigma que se distancia do fotor-

realismo gráfico em suas escolhas artísticas e de dar vasão ao 

fantástico em sua narrativa,12 a verdade é que ABA engaja várias 

estratégias para marcar suas escolhas de ambientação como 

realistas. Isso é algo que o jogador pode perceber antes mes-

mo de iniciar um novo game: uma das primeiras imagens com 

que o usuário se depara ao abrir o aplicativo do ABA informa 

que “ÁRIDA é uma ficção baseada em acontecimentos históri-

cos” (Figura 21). Repetida a cada vez que o software de jogo é 

iniciado, a imagem que traz essa asserção nos convoca reite-

radamente a apreciar a narrativa a partir de um ponto de vista 

que considera a verdade histórica por trás não só de Canudos, 

mas também de todo o contexto geográfico e antropológico que 

o game ficcionaliza. De fato, as próprias técnicas de sobrevivên-

cia que podem ser engajadas ali demonstram esse apreço pelo 

realismo, como a extração de água a partir de mandacarus ou o 

reconhecimento da existência desse mesmo recurso no subsolo 

próximo a árvores verdejantes como caraibeiras, de modo que 

se pode extrair água dali cavando-se cacimbas.

12	 Por	exemplo,	ao	trazer	uma	cena	em	que	Cícera	aparentemente	conversa	com	o	es-

pírito	do	seu	avô.
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Figura 21: “Baseada	em	acontecimentos	históricos”

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 22: “Sertão	baiano,	1895”

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Há no game, assim, a convocação de um prazer realista afim 

àquele que François Jost (2012) indica balizar as ficções proce-

durais televisivas. Isto é, um prazer estético que advém de um 

senso de desvelamento dos mecanismos pelos quais operam 

os próprios procedimentos que governam um uma dinâmica 

profissional ou sócio-histórica nos mínimos detalhes – o que 

causa uma sensação de realismo que provoca um deleite cog-

nitivo-epistemológico ligado a um senso de aprendizado sobre 

determinados contextos, ainda que numa ambiência de entre-

tenimento e não educativa. A ideia que o jogo busca passar é 

que aquele mundo ficcional em que o jogador imerge se ancora 

profundamente no efetivo sertão baiano do fim do século XIX, 

reconstruindo-o com o maior realismo possível. Não à toa, para 

além desse letreiro que indica a inspiração histórica do jogo 

antes mesmo do usuário de fato começar a jogá-lo, um outro 

letreiro logo no início do game reforça essa mesma ideia com o 

indicador “Sertão baiano, 1895” (Figura 22).

Na mesma direção, reforçam ainda o senso de realismo do 

ambiente os colecionáveis do jogo – itens guardados em canas-

tras que podem ser abertas com o facão de Cícera. Dentre eles, 

encontram-se sobretudo objetos que representam a cultura 

da região ficcionalizada no game, como o gibão de couro, que 

simboliza a identidade do povo sertanejo; o rosário que remete 

às questões religiosas; ou o caixote de feira, que indica o tipo 

de comércio habitual naquele contexto. Ao encontrar cada um 

destes itens, o jogador ganha acesso informações sobre o obje-

to, sendo aproximado do âmbito semiótico presente no sertão 

baiano e aprofundando-se no senso de realismo histórico que 

a ambientação do jogo busca provocar (Figura 23). Para o jo-

gador brasileiro, sobretudo aquele familiarizado com a cultura 

sertaneja mas que não costuma pensar nos sentidos de tais ob-

jetos, esses colecionáveis trazem um senso de estranhamento 
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daquilo que é íntimo, algo também típico de algumas moda-

lidades de realismo. Já estrangeiros, potencialmente, ganham 

um maior senso de imersão numa cultura que lhes é alheia.

Em outra direção, no que concerne ao próprio desenho dos 

ambientes, merece destaque o fato de que o jogo se passa in-

teiramente de dia e em cenários externos e bem iluminados. 

Cronotopicamente, “a paisagem natural do sertão do século 

XIX” é um termo que define bem a ambientação de ABA. Assim, 

apesar de haver casas e fazendas habitadas e abandonadas es-

palhadas pelos mapas do game, toda a experiência do jogador 

se dá ao ar livre, e de dia. Nesse aspecto, o jogo faz um marcado 

esforço no sentido de evocar toda a vastidão dessa paisagem 

sertaneja, a despeito da curta duração que se leva para con-

cluí-lo. Isso se dá, por exemplo, porque para além dos relativa-

mente curtos mapas por onde o jogador transita, há terreno 

e vegetação a se perder de vista, numa paisagem gigantesca 

inacessível a Cícera mas visível para nós, quebrada apenas por 

algumas cadeias de montanhas que parecem bem distantes.

Assim, a despeito do tamanho não muito grande dos mapas 

do game, o senso de vastidão do ambiente e de certa solidão 

de Cícera nele se mantém intacto. Isso é reforçado ainda pela 

distância entre os locais onde se encontram os distintos NPCs. 

A vila de Uauá, que poderia quebrar esse senso de vastidão e so-

lidão, é a única área que traz um número maior de habitações 

concentradas. Mesmo assim, o fato de que todos à exceção do 

padre já a abandonaram em peregrinação para Canudos quan-

do Cícera chega ali fazem da vila talvez um dos ambientes mais 

solitários do jogo. Por certo, os NPCs cheios de colorido em sua 

construção permitem que o game seja mais introspectivo do 

que de fato sombrio, mas um senso de melancolia está sempre 

presente ali, e a vastidão e ausência de figuras humanas nos 

espaços amplificam isso.
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Figura 23: Caixote	de	feira	(um	colecionável	de	ABA)

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 24: Paleta	de	cores	de	ABA

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Generoso com seus cenários, os usos de 3D e de câmera vir-

tual interativa em ABA permitem que o jogador explore bem as 

paisagens por onde passa, que visualmente são marcadas sobre-

tudo pelo contraste entre o saturado azul do céu e os tons terro-

sos que predominam a nível do solo (Figura 24). Aqui, casinhas 

pobres dividem o espaço com ossadas de animais e casebres, 

fazendas e áreas de comércio arruinadas, mas a presença de 

alguns matizes vibrantes impede que a paleta de cores se tor-

ne monótona frente a esses elementos cênicos mais soturnos. 

O profundo verde dos mandacarus com suas flores vermelhas, 

a folhagem também vermelha da árvore que indica o caminho 

para a região conhecida como “Vale da Morte”, as folhas amare-

ladas das caraibeiras, o azul da água que surge das cacimbas e o 

verde mais claro das folhas dos umbuzais são só alguns exem-

plos de modos como o jogo evita a monotonia na paleta. O uso 

dessas cores mais fortes certamente tem também funções me-

cânicas: elas indicam marcos ambientais e elementos com os 

quais o jogador pode interagir. Isso, contudo, não impede que 

também contribuam para tornar o sertão de ABA mais colorido.

Nesse sentido, nota-se que alimentos e objetos peculiares 

da região nordeste também estão espalhados por todo o cená-

rio, possibilitando uma imersão no universo cultural desta par-

te do país. Esses recursos são em sua maioria renováveis com 

o tempo, e o mandacaru é o mais versátil deles, posto que per-

mite a extração tanto de comida quanto de água. Aliás, no que 

concerne à água, é notável que exceto por aquela que é extraída 

de mandacarus, esse é o único recurso que efetivamente não se 

renova em ABA, esgotando-se uma vez que o jogador esvazie 

todas as cacimbas que se pode cavar. Nisso, o game reforça o 

tema da aridez do sertão presente já em seu próprio título, tor-

nando a água o recurso mais valioso naquele mundo narrativo.

Sonoramente, ao interagir com o cenário, seus objetos e per-

sonagens, ouvimos com frequência o cacarejar de galinhas e os 
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sons emitido por pássaros e bodes, animais que tem maior resis-

tência para sobreviver em regiões como a apresentada no jogo. 

Especificamente na exploração do cenário conhecido como Vale 

da Morte, o zumbido das moscas sinalizando o processo de de-

composição dos animais que foram mortos em virtude da seca 

também se torna marcante na banda sonora. Afora isso, os pas-

sos e onomatopeias de Cícera são os únicos sons efetivamente 

onipresente em toda a experiência. Já músicas, por sua vez, são 

rarefeitas, amplificando o seu apelo emocional nos momentos 

em que são usadas devido à sua economia.

Em termos mais específicos, na porção do mundo de ÁRIDA 

apresentado em ABA, encontramos seis mapas que devem ser 

explorados pelos jogadores para cumprir suas missões e auxiliar 

Cícera. Quatro desses mapas se relacionam com personagens 

que dialogam com a garota, com um deles sendo marcada pelo 

terreno do vô Tião, o outro pelo de dona Firmina, a estrada para 

Uauá pela casa de dona Almira, e a própria vila pelo padre Olavo. 

O Vale da Morte, por sua vez, é um dos dois únicos mapas efe-

tivamente desabitados do jogo, sendo a estrada para Canudos 

pelas montanhas o outro. Para além das personagens e de ele-

mentos paisagísticos, os mapas também se diferenciam entre si 

pelo “nível de aridez”, um elemento mecânico que define a velo-

cidade na qual os medidores de fome e sede de Cícera decaem a 

partir do mapa no qual ela está. No fluxo narrativo, tais mapas 

são desbloqueados à medida que as missões assim exigem. Após 

liberar cada um, porém, via de regra o jogador pode transitar 

livremente por eles. Nesse sentido, cabe mencionar que o ABA 

força o jogador a explorar os mapas diversas vezes, se familia-

rizando com a paisagem à medida que a narrativa se desenrola. 

Uma marcada exceção, mais uma vez, é o Vale da Morte. Balizado 

não só pela ausência de NPCs e o som de moscas e do farfalhar 

dos ossos de animais sobre os quais Cícera pisa, esse também é 
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o terreno mais árido de todo o game – e não à toa o retorno a ele 

não é requerido, mantendo uma mística em torno do seu perigo. 

A outra exceção fica por conta da estrada para Canudos, uma 

paisagem surreal que o jogador só visita uma vez no fim do jogo 

– já que após tomá-la não pode mais retornar.

Tudo isso torna o ambiente construído em ABA um espa-

ço em certos aspectos marcadamente realista, ancorado em 

elementos naturais e humanos efetivamente típicos do sertão 

brasileiro do século XIX, incluindo os recursos que se tem dis-

poníveis ali e as técnicas para extraí-los. Apesar disso, evitando 

os clichês de certos realismos sociais, aquele é também um es-

paço ficcional vibrante, colorido e bem-iluminado, definido não 

só pelos seus elementos naturais, mas pelas figuras humanas 

que ali circulam. Não só isso, mas um dos espaços mais im-

portantes para o jogo, a estrada que leva a Canudos, também 

mostra que aquele é um mundo no qual cabem espaços mais 

subjetivados, marcados pelas memórias da própria Cícera e os 

vestígios daqueles que por ali passaram.

Atmosferas

Em termos atmosféricos, ABA se marca sobretudo como uma 

narrativa em constante transformação, com as qualidades 

sentimentais que contagiam a obra se transformando junto 

com as mudanças por que passam o enredo, os ambientes e a 

própria protagonista. Assim, no início do game, quando encon-

tramos Cícera em um momento no qual ela percebe já estar 

fora de casa há muito e se dá conta que o seu avô Tião já deve 

estar “aperriado”, o nosso contato com uma garota claramen-

te aventureira dá o tom do princípio da narrativa, e esse sen-

so de aventura e descoberta é reforçado por um conjunto de 
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elementos. Nesse início de jogo, por exemplo, Cícera é antes 

de tudo mostrada olhando para o horizonte, filmado em pano-

râmica antes que a câmera pare nela, e esse é o primeiro mo-

mento em que vislumbramos a vastidão da paisagem sertaneja 

captada em ampla profundidade de ABA, bem como o azul sa-

turado que marca os céus do sertão do seu mundo narrativo.

A partir daí, durante o tutorial e mesmo um pouco após o seu 

fim, o senso de aventura e descoberta permanece, impulsiona-

do pelas carismáticas personagens de vô Tião e Dona Firmina, 

com seus idioletos marcadamente regionais e feições simpáti-

cas; e também pela própria descoberta das mecânicas do game 

pelo jogador. Aqui, o que importa é descobrir como conseguir 

água e comida, achar os bodes perdidos de Dona Firmina, rir 

das onomatopeias que Cícera faz quando pisa no estrume deles 

e se maravilhar com os vocábulos das personagens. Aliás, o uni-

verso vocabular do jogo é bastante rico em termos utilizados 

com frequência na Região Nordeste, o que se por um lado pode 

se configurar como um desafio a mais para jogadores de ou-

tras regiões do Brasil, por outro tornam o mundo consistente e 

aumentam o senso de leveza e maravilhamento dessa primeira 

etapa do jogo. Assim, “quentura”, “labutar”, “vixe”, “fia”, “secura”, 

“fiapinho” e termos afins vão dando tom à narrativa.

Por certo, alguns elementos um tanto melancólicos já são 

introduzidos aqui, mas tudo é muito sutil: somos apresenta-

dos, por exemplo, às mecânicas de contemplação por meio das 

quais Cícera se mostra saudosa de um período de prosperidade 

que nunca viveu, mas do qual ouviu o avô falar. Também des-

cobrimos a morte de Bexiga, um dos bodes de Dona Firmina, e 

ao investigar o cenário já é possível perceber a abundância de 

ruínas e o senso de abandono daquelas paisagens. Ainda as-

sim, a necessidade de manter Cícera alimentada e hidratada a 

partir de dinâmicas ainda pouco conhecidas pelo jogador nesse 



133III. ÁRIDA

momento e a descoberta de que o meio mais fácil de fazer isso é 

ser solidário com os NPCs marcam esse início de game mais do 

que qualquer outra coisa. Desse modo, o senso de melancolia 

ainda não ganha prevalência aqui.

Com a chegada na Vila de Uauá (Figura 25), no entanto, a me-

lancolia do game começa a se instaurar mais fortemente. Nesse 

ponto, o jogador já conhece melhor o ritmo de aumento da fome 

e sede de Cícera, e os mecanismos disponíveis para mitigá-las. 

Assim, a necessidade de sobrevivência que mantém forte o senso 

de aventura se torna mais opaca, e a possibilidade de contempla-

ção dos cenários mais forte. Nesse sentido, o estado de abandono 

em que se encontra a vila, de onde todos saíram em procissão 

para Canudos com demasiada pressa devido a uma perseguição 

de agentes do governo, reifica todo o senso de vazio e desmazelo 

daqueles cenários. Isso sem dúvida tem a ver com uma frustra-

ção programada de expectativas: o jogador vai até lá esperando 

chegar a um simpático centro urbano interiorano. No entanto, 

o fato é que resta ali apenas o padre, e todos os outros partiram.

Assim, é como se todo o cenário de repente se transformasse 

nos prédios arruinados e objetos abandonados que Cícera havia 

encontrado até ali. Não só isso, sem tanta pressa para alimen-

tar e hidratar Cícera, agora o jogador pode aproveitar melhor as 

mecânicas de contemplação. Ademais, não muito depois desse 

momento, a garota precisa cumprir uma missão que a leva ao 

macabro Vale da Morte – marcado por um senso de decomposi-

ção criado pelo som das moscas e o farfalhar dos ossos em que 

Cícera pisa o tempo inteiro ali, e também pelo nível de aridez que 

aumenta os níveis de fome e sede da garota mais rapidamente 

em todo o jogo. Por fim, a morte de vô Tião logo em seguida con-

solida esse momento mais melancólico de ABA, quando uma es-

pécie de ventania de areia muda até mesmo a paleta de cores do 

cenário (Figura 26) e a garota passa a usar um gorro vermelho.
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Figura 25: Vila	de	Uauá,	antes	da	morte	de	Tião

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.

Figura 26: Vila	de	Uauá,	após	a	morte	de	Tião

Fonte:	ÁRIDA: Backland’s awakening,	desenvolvido	pela	Aoca	Game	Lab,	2019.	
Captura de	tela	pelos	próprios	autores	do	livro.
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Começam, a partir daí, os preparativos finais para que Cícera 

efetivamente parta rumo a Canudos, mas à medida em que o jo-

gador se organiza para essa jornada, vendo a garota com o seu 

gorro vermelho e os elementos naturais que se erguem como 

obstáculo contra ela nesse momento de despedida, uma nova 

qualidade atmosférica se instaura, marcada por um senso de 

resiliência e perseverança. De fato, isso é algo que a própria 

trilha musical do jogo parece reiterar desde o início do game, 

conforme atestado por membros de sua própria equipe em en-

trevista cedida aos pesquisadores do Jogos de Todos os Santos.

Fiz a criação da trilha sonora do jogo ÁRIDA juntamente com o 

experiente compositor para audiovisual Junior Macedo. Junior 

criou o tema principal do jogo que é tocado durante a abertura 

e fiquei responsável por criar as demais músicas do gameplay. 

O tema criado por Junior soa bem melódico, cantável e tem 

uma sonoridade icônica, por isso busquei segui-lo para gerar-

mos uma identidade sonora única e bem definida para o projeto. 

Todos os elementos musicais buscam dialogar com o estilo de 

arte e também com a narrativa do jogo, ampliando a imersão do 

jogador no universo ficcional de ÁRIDA. Alguns elementos que 

fazem parte da identidade da trilha sonora do jogo são a com-

binação de notas comumente utilizadas em gêneros musicais 

como o baião e forró (a escala nordestina); a combinação de ins-

trumentos como a sanfona e violão que podem ser associados a 

música regional sertaneja; e, por fim, os temas musicais que de 

alguma forma expressam os desafios encarados por Cícera ao 

longo de sua jornada, sua determinação e resiliência.13

13	 Fala	coletada	em	uma	entrevista	realizada	através	do	Whatsapp	pela	equipe	do	Jogos 
de Todos os Santos	com	Tharcísio	Vaz,	um	dos	responsáveis	pelo	desenho	de	som	do	
jogo.	A	entrevista	foi	conduzida	no	dia	20	de	janeiro	de	2021.
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Assim, como mencionado, atmosfericamente ABA se mos-

tra um game em constante transformação, embora as tintu-

ras afetivas que marcam cada um dos momentos do jogo não 

sejam estanques – de forma que esses diversos tons predomi-

nam, ao invés de serem absolutos, em distintos momentos. Em 

certo sentido, é impossível deixar de notar que esse arco tonal 

é bastante comum em histórias de formação, protagonizadas 

por crianças que passam por fortes narrativas de amadureci-

mento. O senso de aventura que se associa à própria infância 

enquanto fase da vida, a melancolia de uma perda real ou sim-

bólica e o amadurecimento pela resiliência frente a tal perda 

estão todos presentes no game, tornando aquele um mundo 

narrativo emocionalmente fluido ao invés de estático, e no qual 

o amadurecimento é não só possível, mas cobrado muito cedo 

frente às privações da vida.

Game Design

Desenvolvido com a mesma tecnologia do motor Unity que se 

vê no gamebook analisado no capítulo anterior, ABA mescla ele-

mentos do adventure e do survival para imergir o jogador em 

seu universo narrativo e na pele de Cícera. Assim, o ambien-

te sertanejo do fim do século XIX ganha especial destaque no 

mundo ficcional do jogo, e a imersão nesse ambiente se mostra 

algo de relevância maior na experiência do jogador, posto que 

as dinâmicas de exploração do cenário comuns a estes dois gê-

neros se tornam especialmente fortes aqui. Nesse sentido, as já 

citadas escolhas pela perspectiva 3D com câmera virtual quase 

sempre interativa auxiliam nisso, garantindo uma ampla liber-

dade de movimento pelos mapas e fazendo um convite para 

que o jogador efetivamente explore cada canto dos espaços por 
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que Cícera passa. Junte-se a isso as mecânicas de contempla-

ção e os sistemas de recompensas explícitos (na forma de co-

lecionáveis) e implícitos (na forma de recursos para ajudar na 

sobrevivência de Cícera), e de fato percebe-se a importância ca-

pital que a versão ficcionalizada do sertão criada em ABA tem 

para a experiência narrativa configurada no game e o mundo 

que emerge dessa experiência.

A interface do jogo envolve vários menus que o jogador pode 

convocar a qualquer momento, além das barras de sobrevivên-

cia de hidratação e alimentação de Cícera que estão presentes 

na tela durante todo o game, mesmo que só comecem a esgo-

tar-se quando a garota sai da roça do seu avô ao fim do tutorial, 

a partir do momento em que o nível de aridez do mapa em que 

o jogador se encontra passa a indicá-lo a velocidade com que 

esses medidores serão esgotados. Tudo isso apresenta para o 

jogador a necessidade de planejamento prévio para alcançar os 

objetivos que lhe são imputados e sobreviver à seca.

Nesse sentido, a manutenção das ferramentas de Cícera (sua 

enxada e seu facão), a coleta de recursos e a mecânica de pro-

dução de itens mais complexos (como pirões e bolos) a partir 

de materiais mais simples se mostram centrais para o game, 

mais uma vez indicando sua colagem nas dinâmicas próprias 

do survival. Aqui, um dos principais oponentes narrativos de 

Cícera – a carestia provocada pela seca – ganha reificação me-

cânica, e o ciclo de repetição de ações do jogo envolve sobretudo 

coletar recursos e fabricar itens mais complexos a partir de-

les. Em ABA, porém, tudo isso ganha uma marcada cor local. O 

mandacaru e a coroa-de-frade, por exemplo, são alimentos que 

também podem ser preparados para hidratar o jogador, simbo-

lizando a criatividade do sertanejo para resistir em um cenário 

de falta. (PINHEIRO; PINHEIRO; ARAÚJO, 2020)
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Além do que já foi pontuado, conforme já mencionamos, 

algo curioso a se notar sobre ABA é a importância do diálogo 

com os NPCs e da configuração de redes de solidariedade mú-

tua com eles. Algo central em games do gênero adventure, essa 

se torna uma das grandes mecânicas de sobrevivência do jogo 

– reconvertendo dinâmicas próprias de um de seus gêneros 

nas do outro. Isso porque as principais recompensas para os 

quests oferecidos por estes NPCs são receitas mais complexas, 

permitindo que o jogador atento à narrativa e disposto a ex-

perimentar com essas novas receitas possa diminuir drasti-

camente a frequência com que coleta recursos. Nessa direção, 

dialogar com as outras personagens e ajudá-las também se tor-

na parte central do ciclo de repetição de ações do jogo. E assim, 

aquele se apresenta como um mundo no qual a sobrevivência é 

fundamental, mas é atingida sobretudo na construção de redes 

de ajuda recíproca, com a coleta direta de recursos tornando-

-se secundária frente a isso.

Note-se, porém, que esses diálogos não envolvem interferên-

cias do jogador. Nesse sentido, a narrativa interativa do jogo se 

caracteriza como incorporada, já que o conteúdo é gerado previa-

mente, isto é, existe antes da interação com o jogo, constituindo-

-se em “unidades fixas e predeterminadas de conteúdo narrati-

vo”. (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 105) Igualmente, os objetivos 

do jogo são claramente definidos, ainda que alguns deles sejam 

opcionais. O que isso demonstra é que em ABA o mais importan-

te é que o jogador possa experienciar a história de Cícera junto 

com ela, tendo empatia pelas situações vividas pela personagem 

e auxiliando-a em sua jornada. Dessa forma, a escolha pelo pon-

to de vista em terceira pessoa acompanhando uma personagem 

com voz e fala marcadas e uma vida mental que nos é exposta é 

reificada mecanicamente pela escolha da narrativa incorporada. 

Em ABA, o convite é para que conheçamos a versão ficcionalizada 
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que o jogo produz do sertão e, por efeitos realistas, entendamos 

certas dinâmicas de sobrevivência dali; mas também para que 

conheçamos um conjunto de personagens bastante peculiares, 

dentre as quais a própria Cícera.

Apreciação da análise pelo desenvolvedor frente às suas diretrizes 

para o game

É interessante constatar que um dos elementos a emergir na 

análise executada pela equipe do Jogos de Todos os Santos para 

este livro tem a ver com o quanto o ABA tende a questionar as 

narrativas hegemônicas, que ainda predominam nos produtos 

da indústria de jogos digitais. Seja aqui ou fora do país. De fato, 

essa foi uma das maiores premissas durante as concepções ini-

ciais do projeto, e essa motivação se estende não apenas para o 

repertório temático do ABA, como também para a forma como 

sua história é contada, através do ritmo proposto para a expe-

riência e da seleção de mecânicas presentes no game design.

Isso não quer dizer que em ABA exista um modelo narrati-

vo ou de design totalmente inédito e desconectado com o que 

há de predominante na indústria. Afinal, esse produto é ain-

da uma espécie de protótipo, uma validação desse conceito de 

desenvolvimento que questiona certos padrões hegemônicos 

nos games, a ser amadurecido ao longo dos produtos seguintes 

da série. Por isso, ter a oportunidade de interagir com análises 

com esse nível de imersão irá ajudar a transformar tal conceito 

em metodologias, técnicas e processos e, por consequência, ex-

periências que sejam de fato diversas. Essa é uma meta a longo 

prazo da Aoca Game Lab, e colher o máximo de feedbacks e im-

pressões torna-se algo fundamental frente a ela.
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Considerando essa meta, é importante mencionar aqui o 

quanto a cultura de desenvolvimento de jogos na Bahia rece-

be influência desse conceito de desenvolvimento que rege a 

Aoca. No referido estado, especialmente na cidade de Salvador, 

ao longo dos últimos anos muitos foram os produtos que con-

tavam com aspectos históricos e culturais em suas experiên-

cias de jogo, e isso naturalmente veio a desembocar na série 

ÁRIDA. Aqui, vale mencionar especialmente a Rede de Pesquisa 

Comunidades Virtuais, nascida na  UNEB, grande celeiro para 

a formação de desenvolvedores no estado entre 2007 e 2016. 

Ali, muitos dos membros da Aoca tiveram participações das 

mais diversas. Um espaço que naturalmente questionava as 

possibilidades e as potencialidades dos jogos digitais, a rede 

buscava sempre uma ênfase em jogos narrativos e, eventual-

mente, focados em temáticas históricas, que valorizassem a 

identidade local. Todas essas características, não por acaso, são 

muito bem notadas no DNA da Aoca.

Uma dessas grandes influências da rede em nosso DNA pode 

ser claramente verificada em um recurso que no ABA surge com 

o nome de “colecionáveis”, mas que nos jogos do Comunidades 

Virtuais recebiam o nome de “hipertextos”. Nos colecionáveis, 

utiliza-se do expediente textual para apresentar de forma mais 

detalhada alguns elementos narrativos que têm conexão direta 

com o contexto do jogo. Isso faz deles um dispositivo que usa do 

princípio da recompensa em game design e que, no caso dos ga-

mes produzidos junto à Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais, 

muitas vezes era empregado para reforçar o caráter instrucio-

nal dos jogos em questão. Com outro foco, essa estratégia foi 

naturalmente assimilada pelos desenvolvedores da Aoca Game 

Lab, o que se verifica na análise aqui empreendida do ABA.

Também destacada na análise, a música sempre foi um re-

curso poético muito valorizado no Comunidades Virtuais, tendo 
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sido igualmente influente para a Aoca. Não tanto em quantidade 

no caso do ABA, uma vez que existiam limitações orçamentá-

rias, mas sem dúvidas a nível da importância que esse compo-

nente viria a ter. No game analisado, tal importância se verifica 

certamente em virtude de ênfases ambientais e temáticas, mas 

também como um recurso narrativo de alto valor para experiên-

cia estética proposta no jogo.

A análise realizada sobre os detalhes linguísticos em ABA 

é outra observação bastante interessante. Tal estratégia tex-

tual quase foi abolida do game, por conta do receio de que al-

guns jogadores alheios a esse contexto cultural pudessem vir 

a ter dificuldades em demasia. Foi cogitado até que o jogo saís-

se com três línguas: o português, o inglês e o “nordestinês”. 

Entretanto, foi decidido, por fim, que assumiríamos o universo 

vocabular do sertão e de algumas outras regiões do Nordeste. 

Não apenas por uma questão poética ou narrativa, mas tam-

bém por uma questão política de reafirmação identitária.

A percepção de que o jogo é narrativamente estruturado em 

três atos também é bem precisa. O primeiro deles foi dedicado 

quase que exclusivamente para funcionar como um tutorial das 

mecânicas principais do jogo, além de situar com clareza o lugar, 

o tempo, as motivações da protagonista e os conflitos que iriam 

guiar o fluxo narrativo. O segundo é marcado por uma liberdade 

maior de exploração, na qual quem joga pode conhecer prati-

camente todo cenário disponível, interagindo com personagens 

não jogáveis, realizando quests, coletando recursos e desafiando 

a aridez. O último dos atos apresenta uma mudança narrativa e 

estética de grande impacto, inclusive com uma mudança visual 

significativa no cenário, que conduz quem joga ao desfecho do 

fluxo narrativo ali proposto. Na análise, tudo isso foi muito bem 

capturado pela equipe do Jogos de Todos os Santos.
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A predominância de personagens do gênero feminino é apon-

tada como uma marca na narrativa, e, de fato, esta foi uma pre-

missa durante a criação do mundo ficcional em ABA. Durante 

essa etapa, foi utilizado um método de criação que internamen-

te foi chamado de “vetor narrativo”, em que cada personagem 

cumpriria um papel que estava relacionado com algum contexto 

da vida, dos costumes e da história do povo sertanejo. Sempre 

numa perspectiva de valorização das figuras anônimas da histó-

ria, daqueles que seriam os representantes da cultura popular. 

Em certa medida, tal perspectiva questiona as habituais lógicas 

narrativas de super poderes e personagens mágicas nos games. 

E, nesse sentido, ter uma quantidade equilibrada entre os gêne-

ros foi uma demanda criativa consciente o tempo inteiro.

Em ABA, o diálogo entre o lúdico e o realista é uma constan-

te, e estabelecer a figura infantil mas empobrecida de Cícera 

com uma profundidade de caracterização maior em relação às 

demais personagens foi também uma estratégia consciente. 

Não apenas por ser ela uma protagonista que marca bem esse 

diálogo entre lúdico e o realista, mas também porque se tem 

na história dela o principal elo narrativo que irá atravessar os 

jogos da série ÁRIDA. Vale destacar, entretanto, que o recurso 

vocal foi exclusivamente atrelado à protagonista por uma limi-

tação orçamentária, conectada não apenas com as dificuldades 

oriundas da direção e contratação de vozes, mas principalmen-

te pelo fato de que tais vozes deveriam estar também na língua 

inglesa, por uma questão contratual com a loja Steam – onde o 

ABA é comercializado.

Por fim, na análise de ABA, o sistema de regras foi aponta-

do também como sendo possuidor de uma estrutura simples, 

fazendo com que a dimensão narrativa acabe tendo certa pre-

valência. Esse vem a ser de fato um padrão adotado na estru-

tura de game design do jogo, que tem grande inspiração nas 
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mecânicas de adventure e survival. No aspecto mais ligado ao 

adventure do ABA, o estímulo à exploração através de quests é 

reforçado por um ambiente visualmente rico, que por si só visa 

recompensar a busca por novas zonas. Já o survival é fortemen-

te representado no game pelos atributos de fome e sede, além 

da estrutura de crafting e do inventário, que reforçam as me-

táforas de escassez e proporcionam os poucos momentos de 

imersão sistêmica que o jogo possui. Sendo muito mais focado 

na contação de história, assim, ABA deixa em segundo plano o 

survival, valorizando um pouco mais os recursos do adventu-

re. Tal estratégia demorou bastante tempo para ser validada, e 

até mesmo ser notada internamente pela equipe de desenvol-

vedores. Foi apenas depois de inúmeros playtests e feedbacks 

que a fórmula atual foi sendo cada vez mais consolidada. E isso 

permitiu que, inclusive, o jogo acabasse assumindo com mais 

segurança a sua vocação narrativa.
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Ao redor do planeta, os esforços de preservação da memória au-

diovisual vêm ganhando relevo junto a criadores e pesquisado-

res. No entanto, a verdade é que uma clara negligência face a 

esses esforços pode ser verificada no que concerne aos jogos di-

gitais. Assim, enquanto só agora acadêmicos e desenvolvedores 

vêm começando a ganhar consciência da necessidade de preser-

var e pesquisar games específicos, nos casos do cinema e da tevê 

já há várias iniciativas mundialmente respeitadas pelo empenho 

nesse objetivo. Desse modo, jogos digitais de relevo em dados 

períodos e regiões são fadados a desaparecer dos registros da 

memória coletiva com o passar dos anos, enquanto instituições 

públicas se organizam para manter extensivos bancos de dados 

de suas produções cinematográficas e televisivas nacionais e 

das pesquisas sobre elas – como fazem o Instituto Nacional do 

Audiovisual na França, o Instituto Cinematográfico Britânico na 

Inglaterra e a hoje dilapidada Cinemateca Nacional no Brasil.

A conscientização em relação à necessidade de preservar 

a memória dos games, enxergando-os como os artefatos cul-

turais importantes que são, vem se tornando cada vez mais 

crucial, sobretudo à medida em que a rápida obsolescência 

tecnológica impossibilita um número cada vez maior de jogos 

digitais de serem conhecidos por novos públicos. É na estei-

ra dessa tomada de consciência que nasce o Jogos de Todos os 

Santos. Antes de mais nada, o nosso projeto de pesquisa regis-

tra nesse livro a relevância de dois jogos baianos de destaque 

– jogos esses que nascem justamente num momento no qual a 
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Bahia começa a ver surgirem em seu cenário produtivo obras 

que têm uma maior força artística do que publicitária.

Para nós, só por isso, o projeto que resulta nesse livro já va-

leria o seu esforço. Mas o Jogos de Todos os Santos vai além. 

Ele conduz detidas análises escritas sobre os aspectos poéti-

cos de cada um desses dois games, explicitando a estrutura 

de seus mundos ficcionais a partir de uma metodologia clara 

que pode ser repetida por outros pesquisadores e utilizada, por 

engenharia reversa, no esforço criativo de desenvolvedores. E 

frente a essas análises, é possível entender o quanto essas duas 

obras têm a nos ensinar – a despeito das limitações financeiras 

e de agenda que se impuseram sobre a produção de ambas.

Elas nos ensinam, por exemplo, a relevância que uma estru-

tura dramática clássica ainda consegue ter nos dias de hoje, in-

clusive frente às narrativas plasmadas nos jogos digitais. Tanto 

no GBF quanto no ABA, a evidente estruturação em três atos é 

parte do motivo pelo qual os games conseguem construir intri-

gas tão bem arquitetadas. No caso do gamebook, o fato de essa 

estrutura dramática em três atos ser associada à jornada do he-

rói e trazida de maneira explícita a partir de uma divisão em ca-

pítulos, como se o jogo fosse um efetivo livro, pode ser de grande 

auxílio no próprio letramento dramático do público-alvo infan-

tojuvenil previso para a obra. Exposição, desenvolvimentos, clí-

max e desenlace se desnudam ali, bem como as várias etapas da 

tradicional jornada do herói, com todas as provações e cruza-

mentos de limiares que separam o universo mundano e mágico 

marcados nessa jornada. No ABA, por sua vez, a jornada é mais 

próxima àquela típica das histórias de formação, e a transição 

entre o senso de aventura que marca a infância, o luto literal ou 

metafórico que assinala a passagem para a adolescência e a re-

siliência adquirida com o amadurecimento se dá em três etapas 

bem definidas. Isso, por sua vez, permite que o jogador conheça 
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na pele de Cícera que sertão é aquele do jogo, e que custos ele 

apresenta para os que ali habitam. Juntos, os dois games nos 

ensinam que mesmo sem um orçamento que permita grandes 

bifurcações narrativas e agenciamentos da intriga pelo jogador 

a partir de suas próprias decisões, uma história bem contada é 

capaz de conquistar o público – inclusive em mídias que se defi-

nem pela própria lógica da interatividade.

Já quanto à construção de personagens, fica evidente a cabo 

das duas experiências a importância que o cuidado no estabe-

lecimento das figuras dramáticas tem nos adventure games, so-

bretudo aqueles com maiores limitações orçamentárias. Sem 

tantos recursos para investir nos elementos gráficos, a força da 

construção dos protagonistas e NPCs em jogos com orçamen-

tos mais limitados dependem muito mais da expressividade ar-

tística, no que concerne aos elementos visuais; e da habilidade 

narrativa, de forma mais ampla. No caso do GBF, a energia do 

estilo de cartoon, a ancoragem em recursos literários, o uso de-

liberado da paleta de cores na caracterização e o desenho dos 

colecionáveis conseguem construir um universo de carismáti-

cos guardiões da floresta, contrastados pelos despersonaliza-

dos desmatadores que os antagonizam. Já em ABA, a economia 

com que as figuras dramáticas são dispostas nos cenários vai 

construindo um sertão esvaziado de pessoas, no qual restam 

apenas algumas figuras mais velhas e enraizadas, mas nem 

por isso menos marcantes em suas posturas e jeitos de falar. 

Nos dois jogos, fica clara ainda a importância que elementos 

de design podem ter na caracterização, com os mini games do 

GBF sendo capazes de comunicar a agilidade do Pajé Grajaú ou 

a força do lobisomem Luno, por exemplo; enquanto as missões 

de ABA revelam-nos mais sobre questões como a profunda reli-

giosidade de Dona Firmina. Também nos dois jogos, é evidente 

a força que o protagonismo feminino e infantil podem ter para 
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renovar as histórias contadas em uma mídia marcada por aven-

turas de homens de meia idade.

Ambientalmente, o que os dois games analisados mostram 

é a força que o desenho dos cenários e mapas tem para nos 

comunicar cenograficamente aquilo que importa nos mundos 

narrativos erigidos nos jogos digitais. Assim, embora o GBF 

nos mostre em plano aberto uma floresta marcada por árvores 

cheias de texturas e de tons de verde e marrom, ele também 

nos comunica o quanto tal floresta vem sendo ameaçada pela 

ação humana – fazendo isso ao distribuir motosserras, caixotes 

e tonéis pelos mapas. Já em ABA, temos um sertão oitocentista 

marcadamente realista no que tange aos recursos e técnicas de 

que dependem a sobrevivência humana no game. Ainda assim, 

ele não deixa de ser um sertão vibrante em suas cores, defini-

do pelas figuras humanas que circulam por ali. Em comum nos 

dois jogos, percebe-se que eles mostram a força dramática que 

se consegue ao se escolher alguns espaços cênicos para divergi-

rem do padrão geral que governa a ambientação de uma obra. A 

cinzenta, vigiada e industrial fábrica de celulose do GBF, assim, 

aumenta a força de tensão narrativa do nível final do gamebook 

justamente por contrastar tanto com a floresta em que se pas-

sa a maior do game. Já o surrealismo explícito da estrada para 

Canudos cria no ambiente realista de ABA um espaço altamen-

te subjetivado, ao passo que o Vale da Morte nos mostra o resul-

tado da seca quando até as pessoas carismáticas que marcam 

aquela paisagem sertaneja cessam de existir ali.

Atmosfericamente, a maior lição que se tira dos dois games é 

a vantagem de se operar com uma estrutura emocional versátil, 

em que a existência de tons predominantes não implica em mo-

notonias. No caso do GBF, o uso cuidadoso do princípio de alter-

nância narrativa, voltado a revezar momentos de leveza e ten-

são, matiza a textura emocional profundamente aventureira do 
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convite estético do game. Assim, nunca deixamos de ter um jogo 

marcado pelo chamado à aventura em uma Floresta Amazônica 

idílica e fantástica, mas somos capazes de sentir a tensão de Lyu 

ao perder seus pais, a aura épica que se instaura quando há um 

incêndio florestal e a necessidade de pensamento tático frente 

a inimigos monumentais. Já no caso de ABA, a nossa projeção 

na protagonista Cícera se torna muito mais eficaz frente a um 

arco tonal que acompanha as próprias variações emocionais por 

que a personagem passa no enredo. O senso de aventura que se 

associa à infância enquanto fase da vida, a melancolia pela perda 

do avô e o amadurecimento frente à resiliência encontrada face 

a tal perda predominam em momentos distintos do game, trans-

formando habilmente em nossas as emoções da própria Cícera.

Por fim, no que concerne ao game design, os dois jogos de-

monstram a força que um mundo narrativo ganha em jogos di-

gitais que valorizam a contação da história como elemento nu-

clear das experiências estéticas que propõem. A maneira como 

os colecionáveis se tornam determinantes para cada uma dessas 

obras, por exemplo, é bem significativa nesse sentido, operan-

do em cima de uma lógica que faz o jogador ver a obtenção de 

novas informações sobre o mundo ali desenhado como uma re-

compensa a ser desejada. Igualmente, o uso de mecânicas para 

a caracterização de personagens e para o aprofundamento dos 

ambientes outra vez mostra o quanto os dois projetos priori-

zam o adensamento das experiências narrativas no game design, 

usando o próprio aspecto lúdico da mídia para construir seus 

mundos. Em uma direção afim, a escolha partilhada por câme-

ras virtuais em terceira pessoa também é significativa: por mais 

que os games nos solicitem empatia por suas protagonistas, Lyu 

e Cícera são figuras bem definidas. Elas não são constructos 

abstratos com poucas falas acompanhados em primeira pessoa 

nos quais podemos projetar as personalidades que desejamos, 
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mas proto agonistas no sentido mais denso da palavra, vivendo 

ali seus próprios dramas e sendo dotadas de caracteres que lhes 

fazem únicas. Os games nos convidam a conhece-las e acompa-

nhá-las, não a criar qualquer persona que desejemos vestir ne-

las. Mais que tudo isso, a filosofia de não violência e colaboração 

que marca o design das duas obras subverte certos paradigmas 

da indústria, demonstrando que há, sim, espaço para jogos que 

fujam desse paradigma hegemônico.

Como se vê face a todas essas semelhanças e peculiarida-

des dos dois games que o Jogos de Todos os Santos examinou em 

detalhe, não só a análise detida de jogos digitais enquanto um 

empenho acadêmico, mas o próprio cenário baiano contempo-

râneo da indústria que produz esses jogos tem muito a nos en-

sinar. ÁRIDA: Backland’s awakening e o Gamebook guardiões da 

floresta trazem lições valiosas no que concerne à tessitura da 

intriga, construção das personagens, arquitetura dos ambien-

tes, conformação atmosférica e desenho lúdico de jogos digitais 

produzidos a nível local com profundas limitações de tempo e 

orçamento, mas grande energia criativa. Sobretudo, esses dois 

games demonstram a urgência de pesquisas e iniciativas de 

preservação de acervo que não deixem as obras singulares que 

caracterizam os jogos digitais enquanto mídia se perderem – 

não só a nível internacional, mas também em escala local. Por 

certo, é preciso preservar os grandes clássicos da indústria. Mas 

aqueles jogos que constroem mundos dotados de um profundo 

colorido marcado por tinturas culturais e folclóricas altamente 

particulares são igualmente dignos de preservação.
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Posfácio
nas trilhas de Lyu e Cícera 
– delineando diretrizes para 
a construção de mundos ficcionais 
no universo dos games

Para fortalecer o potencial formativo e instrucional do presente 

trabalho, serão acrescentadas orientações especialmente dire-

cionadas às pessoas que desejam entrar no setor de jogos digi-

tais no Brasil. Com ênfase em observações sobre os primeiros 

passos nessa indústria, estratégias e práticas para a formação 

de equipes e projetos e, especialmente, orientações vinculadas à 

criação de mundos narrativos para games, espera-se que tal lis-

tagem seja um complemento às perspectivas mais contextuais, 

teóricas e analíticas apresentadas ao longo deste livro.

Vale acrescentar que os itens apresentados a seguir são 

oriundos das referências, pontos de vista e experiências pro-

fissionais dos envolvidos no Jogos de Todos os Santos ou entre-

vistados no escopo do projeto, sejam eles os pesquisadores ou 

os desenvolvedores. Um compilado de práticas e técnicas ado-

tadas pelas empresas e grupos mencionados, e que não devem 

ser confundidos com regras absolutas e infalíveis – até mesmo 

porque cada um dos gêneros de jogos por si só demanda estru-

turas e práticas muito peculiares em seus processos de criação, 

que podem inclusive variar de empresa para empresa. Além 

disso, há ainda outras variáveis determinantes na concepção 

de um projeto na área, a exemplo do seu escopo, do time e da 

quantidade de especialistas envolvidos no desenvolvimento.
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Dito isso, este posfácio é dividido em três eixos:

1. Como dar os primeiros passos profissionais na indústria de 

games;

2. Sobre formação de equipes e desenvolvimento de projetos; e

3. Como conceber e estruturar mundos ficcionais em games.

Eixo 1 – Como dar os primeiros passos profissionais 

na indústria de games

• Cogite inserir-se na rede local de pessoas, grupos e empre-

sas que criam games na sua cidade e no seu estado. Quer 

façam isso por hobby ou sejam profissionais, se configurem 

como iniciantes ou experts, esses indivíduos vão lhe fornecer 

informações valiosas sobre técnicas e atalhos profissionais. 

Mais que isso, eles vão acima de tudo ampliar sua rede de 

contatos estratégicos, um aspecto muitas vezes negligen-

ciado da inserção na indústria, mas tão importante quanto a 

capacitação técnica – ou até mais importante que ela.

• Pondere a ideia de conhecer e participar de forma frequente 

dos eventos especializados em games e áreas afins. Tais even-

tos são uma excelente oportunidade para ter acesso a agentes 

como empresas, desenvolvedores, investidores, a imprensa e, 

acima de tudo, o público entusiasta, composto pelas pessoas 

que poderão jogar e comprar seus produtos. Normalmente, 

tais encontros podem ser divididos entre eventos de negócios 

(a exemplo do anual Big Festival, em São Paulo), de exposições 

(a exemplo do anual Gamepólitan, em Salvador), e acadêmicos 

(a exemplo do anual SBGames, que é itinerante). Alguns deles 

conseguem combinar mais de uma dessas características.
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• Pense em se familiarizar com os espaços formativos em 

games ou áreas afins, e também em participar deles. Seja 

em nível de graduação, técnico, profissionalizante ou livre, 

se submeter a uma formação pode acelerar o desenvolvi-

mento de capacidades e a entrada no setor. Apesar da área 

de games ter na autonomia e no autodidatismo diferenciais 

profissionais de alta relevância, o contato com espaços for-

mativos pode ser decisivo. Não apenas pela obtenção de cer-

tificações e titulações, mas sobretudo por ser esse um espa-

ço naturalmente propício para a formação de novas redes 

e ampliação de redes existentes, além de dar àqueles que 

buscam entrar nesse mercado oportunidades de exercitar 

uma competência indispensável: o trabalho em equipe.

• Considere conhecer e explorar livremente as inúmeras áreas 

profissionais que essa indústria engloba antes de escolher 

um caminho definitivo. Sendo o setor de games um dos mais 

multidisciplinares dentre os muitos setores criativos exis-

tentes, conhecê-lo de forma exploratória é fundamental para 

a assimilação de que há muito que vai além de arte, música 

e programação. É extremamente recomendável o amplo do-

mínio de uma competência central por parte de alguém que 

busca tornar-se um agente nessa indústria, onde a imersão 

formativa de fato acontece. Mas para além disso, também é 

de grande ajuda ter uma ou duas competências de área dis-

tintas, para efeito de maior capacidade de interlocução com 

os diferentes pares.

• Por fim, é importante entender que gostar muito de games 

como um jogador pode não significar gostar muito de de-

senvolvê-los. Tal associação parece óbvia; porém, dada a 

corriqueira frustração de alguns iniciantes, fortalecer essa 

distinção se faz necessário. Decepcionados com o fato de 
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que desenvolver pode não proporcionar sentimentos de di-

versão tão comuns ao ato de jogar, muitos acabam desis-

tindo. A paixão pelo game enquanto artefato cultural é algo 

desejável, mas compreender que a atividade de os criar é 

antes de tudo uma profissão, como qualquer outra, pode 

auxiliar iniciantes a decidir se esse é mesmo o melhor ca-

minho para si.

Eixo 2 – Sobre formação de equipes e desenvolvimento de projetos

• Ao buscar a criação de novas equipes, grupos ou empresas, 

considere a combinação de perfis profissionais e interpes-

soais complementares. Ao longo do tempo, a multidiscipli-

naridade do setor de games se torna uma grande maratona 

psicológica, pois a quantidade de atividades e etapas, facil-

mente, torna o desenvolvimento um processo caótico. Isso 

demanda, assim, que os perfis sejam distribuídos de forma 

equilibrada, mantendo o foco nas necessidades do projeto e 

da empresa. Ademais, sintonia sobre a visão de projeto, a cul-

tura do grupo e a capacidade de gestão de conflitos são tam-

bém elementos que definem a sobrevivência das iniciativas.

• Começar a carreira tentando desenvolver projetos que estão 

além da capacidade técnica dos desenvolvedores é um erro 

clássico nessa indústria. Alguns defendem que tal “tragédia 

anunciada” é uma etapa necessária nas formações técnicas 

e de caráter dos desenvolvedores iniciantes. Entretanto, o 

que se observa é que muitas dessas experiências geram fil-

tros excessivamente rígidos que ocasionam na desistência 

do setor por parte de grandes talentos, que muitas vezes de-

pendem de uma outra curva de desafio para entrar na área. 
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Portanto, considere começar por jogos pequenos e simples. 

Começar nessa carreira fazendo o jogo dos sonhos é algo 

bastante improvável.

• Há uma parte dos desenvolvedores que têm um desejo ex-

pressivo bastante acentuado. Esses profissionais normal-

mente gostam de produzir jogos com algum significado, com 

algum propósito. Por seu perfil, eles desejam proporcionar 

aos jogadores experiências únicas, marcadas por produtos 

com assinaturas artísticas e conceituais muito evidentes. Há 

demanda por esse tipo de produto na indústria, sem dúvida. 

Entretanto, tal perfil de desenvolvedor deve buscar entender 

qual o alcance desejado com a sua criação. Se ela é meramen-

te expressiva, pode ser altamente recompensador e satisfa-

tório o simples ato de publicar o jogo, mesmo este sendo de 

acesso gratuito. Todavia, se há um interesse comercial por 

trás dessa criação, esse interesse ganha igual (ou maior) peso 

frente ao desejo artístico. Considere identificar com clareza 

quais as intenções de alcance do produto, e a partir daí de-

termine expectativas e estratégias. Se o objetivo é comercial, 

é importante não concentrar esforços apenas nos aspectos 

técnicos e criativos, mas equilibrá-los frente a demandas de 

natureza mais comunicativa e mercadológica.

• Durante as tomadas de decisão sobre o projeto de jogo, 

considere não confundir os gostos pessoais da equipe com 

os gostos e desejos do público-alvo. Por certo, existem ga-

mes aclamados que são extremamente pessoais, tendo sido 

feitos majoritariamente com base na individualidade de 

quem os criou. Normalmente, contudo, quando se fala de 

resultados comerciais, a verdade é que tais games são ex-

ceções. É desejável, nesse sentido, um estudo e definição do 

público-alvo, em paralelo com as decisões criativas sobre 
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como será o jogo. Tal estratégia aumenta as chances de aco-

lhimento do produto não apenas pelas questões técnicas e 

criativas que compõem a experiência, mas também porque 

permitem uma definição mais consciente sobre as formas 

de se comunicar no marketing, e sobre como e onde encon-

trar, converter, manter e engajar o público-alvo.

• As estratégias empregadas no esforço de dar impulso aos 

produtos são importantes para aumentar as chances de o 

projeto ser notado. É desejável, nesse sentido, montar um 

plano de marketing que seja ativo desde as primeiras etapas 

do desenvolvimento do game, considerando fatores como: 

uso das redes sociais, criação de comunidades on-line, press 

kits, estabelecimento de contatos nas mídias especializadas 

e não especializadas, participação em eventos e o emprego 

de propagandas e campanhas pagas.

Eixo 3 – Como conceber e estruturar mundos ficcionais em games

• Ao construir um mundo ficcional para games, antes de mais 

nada pense em termos macroestruturais. Quais são os gran-

des balizadores da experiência ficcional que se pretende 

proporcionar àqueles que vierem a ter contato com o jogo? 

Como eles podem ser reforçados a partir de outros elemen-

tos narrativos e de gameplay? Se o grande mote do meu jogo 

é a impossibilidade de ascensão no mundo do crime porque 

nos altos escalões a estrutura de poder é engessada, a título 

de ilustração, não basta que o meu enredo seja protagoni-

zado por um jovem criminoso que tenta ascender e tem um 

fim trágico. Os meus ambientes devem refletir isso – por 

exemplo, com os altos escalões do crime se encontrando à 
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luz do dia em lugares suntuosos enquanto as figuras de bai-

xa patente precisam cometer delitos em becos escondidos à 

noite. Igualmente, o desenho de missões e as mecânicas cen-

trais devem ponderar esse tema nuclear, e vários elementos 

devem ser desenhados para reforçá-lo. Nesse sentido, quer 

o ponto de partida seja uma ideia, uma ambientação, um 

tema, uma premissa, um conflito, uma mecânica de jogo ou 

uma personagem, o desenho da estrutura narrativa e o ga-

meplay devem sempre ser pensados a princípio em termos 

macroestruturais. Assim, pode-se construir um arcabouço 

narrativo que reforce e sustente aquilo que se pretende co-

municar com o game, robustecendo sua macroestrutura fic-

cional ao invés de miná-la.

• Pensar em sinergia os elementos narrativos e lúdicos ma-

croestruturais para um game é sem dúvida importante para 

qualquer estrutura ficcional bem desenhada, mas nenhuma 

ficção subsiste apenas daquilo que é nuclear para ela. Assim, 

ao construir um mundo narrativo para um game, vá além de 

aspectos macroestruturais como o tema central, os conflitos 

nucleares, os eventos mais importantes do enredo ou os am-

bientes e personagens que comporão o grosso do arcabouço 

dramático. Considere mergulhar, também, naquilo que tem 

importância secundária, mas pode dar sabor único ao seu 

jogo. No caso dos temas, por exemplo, se permita ir além da-

quele que é central para eleger e identificar todo o repertório 

temático que compõe a narrativa, incluindo aqueles temas 

que aparecem de forma modesta. Mundos ficcionais podem 

explorar temáticas de forma parcial ou subjetiva, e ainda as-

sim influenciar diretamente na sensação de profundidade 

que aquele mundo possui, a partir do olhar de quem joga. 

Eleger e identificar de forma sistemática estes repertórios 
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temáticos – e, por extensão, atmosféricos, ambientais, de 

caracterização e de construção de intriga – significa notá-

-los de uma maneira mais consciente durante o processo 

criativo, escolhendo estrategicamente em quais contextos e 

de quais formas esses conteúdos serão apresentados.

• Considere identificar quais dispositivos dramáticos podem 

ser empregados nas distintas seções em que se estrutura seu 

game, e estabeleça uma economia narrativa a partir daí. Em 

outras palavras, perceba os potenciais de narração em cada 

segmento do seu jogo, buscando administrá-los criativamen-

te durante a criação do seu mundo ficcional. Por exemplo, 

talvez seja mais fácil mapear dispositivos dramáticos que se 

vai empregar sobre elementos em cima dos quais o jogador 

tem pouco controle, como cutscenes, diálogos ou descrições 

de missões. Afinal, estamos mais acostumados a pensar em 

dinâmicas de narração menos interativas, que trabalham 

com textos, imagens ou áudios, e normalmente não contam 

com a intervenção de terceiros. Mas no caso específico dos 

games, é importante internalizar o fato de que outros dispo-

sitivos podem ser utilizados para erigir um mundo, a exem-

plo da narrativa contextual (estratégia que pode se valer da 

arte para erigir o universo narrativo, mormente por meio 

da utilização de elementos como objetos cênicos). Para citar 

outros exemplos, podemos mencionar a possibilidade de es-

tabelecer fatores de customização que deem ao jogador voz 

em como sua personagem será caracterizada, ou opções de 

diálogo que permitam impactar no enredo. Em suma, a co-

municação de um universo narrativo não está exclusivamen-

te vinculada à presença de elementos sobre os quais o joga-

dor não tem controle, e identificar os dispositivos narrativos 

pode facilitar o processo criativo de uma estrutura ficcional 

mais diversa em cada seção do game.
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• Quando lidamos com jogos digitais, é importante entender 

que as próprias mecânicas de um game têm poder narrati-

vo – e não só quando elas permitem interações que direta 

ou indiretamente impactam o rumo de um dado enredo. 

Esse próprio livro, afinal, analisa um game com elementos 

de survival cujas técnicas de sobrevivência são estruturadas 

para construir um arcabouço ficcional único. Dessa forma, 

na medida em que as mecânicas também contam histórias, 

considere analisar criticamente o modo pelo qual seu mun-

do ficcional dialoga com a estrutura e os conceitos de game 

design. Busque entender como as regras internas do design 

reforçam ou enfraquecem a lógica interna da sua estrutura 

narrativa. Por vezes, uma personagem é mecanicamente ca-

paz de empreender ações que vão de encontro ao que foi de-

finido em seu character design. Em outros casos, um conflito 

narrativo está descolado de uma missão de curto prazo em 

uma fase – e em jogos maiores nos quais missões se acumu-

lam são vários os momentos em que um senso de urgência 

narrativa é quebrado por missões secundárias bobas que o 

jogador pode iniciar ou concluir antes daquilo que é mais 

portentoso. Tais condições não necessariamente impedem 

um jogo de ser divertido e imersivo. Entretanto, é válido o 

questionamento sobre o quanto a lógica interna do seu mun-

do ficcional é relevante para a experiência de uma forma glo-

bal. Game design e narrativa são áreas afins que demandam 

um processo de negociação e diálogo constante entre elas.

• A pesquisa e a coleta de referências são etapas fundamentais 

para a criação de mundos narrativos. Não apenas pela ques-

tão inspiracional e criativa, mas também por se constituir em 

um princípio metodológico desejável tanto no começo quan-

to também de forma contínua durante o desenvolvimento. 
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Ademais, a depender do repertório temático do mundo fic-

cional, pesquisar significa também aderir a uma postura pro-

fissional ética, especialmente quando a equipe desenvolve-

dora não tem uma conexão direta com os grupos humanos, 

temas, conflitos, ambientes e tons selecionados para inspi-

rar elementos do seu arcabouço ficcional. Em muitos casos, 

a oportunidade de contar com consultores e especialistas é 

extremamente recomendável, e mesmo quando lidando com 

elementos menos controversos – como gêneros de jogo, gê-

neros ficcionais, escolas artísticas e elementos poéticos afins 

– a pesquisa é central para que se tenha um arcabouço nar-

rativo sólido no qual o jogador possa efetivamente imergir.

• Ao construir um mundo narrativo, considere abrir espaço 

para a participação de quem joga a partir das interações pos-

síveis. Muito dos eventos de um game são pré-programados 

e, a depender dos componentes do jogo, o fluxo narrativo 

pode ainda caminhar de acordo com as escolhas e/ou a per-

formance de quem joga. Entretanto, mesmo nas estruturas 

de enredo mais pré-incorporadas, busque entender a partici-

pação do jogador como uma espécie de coautoria no desen-

volvimento narrativo. Mesmo em um jogo essencialmente 

linear, empregar essa mentalidade pode influenciar no nível 

de conexão que o jogador passa a ter com o mundo ficcional.

• Dê organicidade ao seu mundo, e lembre-se que o enredo 

não é o único elemento que progride em uma narrativa. 

Nessa chave, considere parear a evolução dramática com 

uma evolução na postura das personagens, no design dos 

níveis e mesmo nas mecânicas novas às quais o jogador é 

introduzido. Uma personagem que acaba de perder o seu 

melhor amigo e imediatamente precisa preocupar-se em 

coletar moedas, no mínimo, habita em um mundo ficcional 
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pouco responsivo ao drama que ele é criado para abrigar, e 

entender que a economia narrativa não diz apenas respei-

to ao manejo da intriga, mas também ao manejo de todo o 

mundo que a abriga é fundamental em um processo criativo.
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