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RESUMO 

 

A presente dissertação propõe a inserção do estudo dos jogos, sob a visão teórica 

de Johan Huizinga e Roger Caillois, no paradigma da literatura ergódica de Espen 

Aarseth, e dialoga com a perspectiva de que se observa, em determinados jogos de 

computador, um vínculo incindível entre ludicidade e processos literários. A partir da 

seleção de elementos miméticos comumente associados à narrativa, entende-se tais 

obras como ludonarrativas possuidoras da relação intersemiótica dos processos 

lúdicos e narrativos. Todavia, pela manipulação de tais obras por um ciberleitor, 

conceituado como uma potência daquele que, segundo Santaella, é o leitor imersivo, 

emergem poéticas ludonarrativas dessa semiose a serem observadas. Além de 

revisitar alguns conceitos interpretativos da Semiótica Peirciana (Santaella, Zilocchi), 

e de movimentos artísticos que se dão a partir do uso da tecnologia, como a 

cibercepção (Arantes, Domingues, Santaella) e o game studies (Aarseth, Ryan), 

tomamos como principal referência a obra Braid (Blow, 2008), para investigar o 

processo pelo qual o ciberleitor inscreve a sua experiência no cibertexto da obra, 

atividade que não fica restrita à interpretação, mas também à manipulação lúdica 

dos elementos temporais e espaciais, a atividade ergódica. Em sintonia com 

referenciais teóricos segundo Arantes, Domingues e Gomes, significamos o 

ciberleitor como um sujeito interfaceado, que adentra as poéticas da ludonarrativa e 

reorganiza os seus valores de acordo com permissões interventivas dispostas 

eletronicamente. 

 

Palavras-chave: Poéticas ludonarrativas; cibercepção; cibertexto; literatura 

ergódica; jogos de computador. 
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ABSTRACT 

The present dissertation inserts the study of games, under theoretical approach by 

Johan Huizinga and Roger Caillois, into Espen Aarseth’s ergodic literature paradigm, 

and dialogues towards the perspective that, in some computer games, an unending 

bond can be seen between play and literary procedures. From the verification of 

commonly narrative-related mimetic elements, it starts to understand such works as 

ludonarratives, which possess an intersemiotic relationship between their ludic and 

narrative procedures. However, by the manipulation of such works by a cyber-reader, 

whose concept is a potence of that who, according to Santaella, is the immersive 

reader, ludonarrative poetics emerge from this semiosis yet to be observed. In 

addition to revisiting Peircean Semiotics interpretative concepts (Santaella, Zilocchi) 

and from theoretical movements that seek to relate technology imbued artistic 

manifestations such as cyberception (Arantes, Domingues, Santaella)  and game 

studies (Aarseth, Ryan), it takes as a main reference the work Braid (Blow, 2008) and 

investigates the procedure by which the cyber-reader subscribes her experience into 

the work’s cybertext, in an effort that is not solely interpretative, but also of ludic 

manipulation of its temporal and spatial elements, the ergodic activity. In tune with 

theoretical references according to Arantes, Domingues and Gomes, we signify the 

cyber-reader as an interfaced subject who goes inside narrative detail and 

reorganizes its values according to electronically disposed interventive permissions. 

 

Keywords: cyberception; cybertext; computer games; ergodic literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O jogo de computador Braid, desenvolvido por Jonathan Blow (2008), 

propõe não apenas desafios a serem superados pela habilidade manual, mas 

leituras em diversas instâncias a quem ocupa, diante dele, a posição de jogador. 

Tais leituras não se encontram à parte do jogo, mas inseridas em sua estrutura, 

permeando a sua compreensão e resolução. Elas aparecem na forma de textos 

escritos, e, no entanto, estes se inserem numa amálgama textual que não pode ser 

alcançada pela mediação de definições tradicionais do texto. Esta perspectiva 

dialoga com aspectos pós-estruturalistas como a intertextualidade e a 

hipertextualidade, embora, como conceitos por si mesmos, não sejam o suficiente 

para se examinar o fenômeno em determinados jogos de computador. Em Braid, sob 

o controle de um jogador, por exemplo, o personagem Tim salta plataformas, resolve 

enigmas e coleta peças de quebra-cabeça. Com o apertar de um botão, ele 

reconfigura a entropia do mundo à sua volta, retornando pelas próprias pegadas, 

“corrigindo” algum erro que tenha cometido no processo (incluindo, talvez, a própria 

morte). Mesmo assim, ganha a experiência necessária para que possa obter o 

sucesso numa nova tentativa, tal como é previsto pelos textos escritos presentes na 

narrativa lúdica da obra. Como interagir com esse universo, assumindo o controle do 

personagem Tim, além de apreender de maneira perspicaz as suas multiplicidades 

semióticas e semânticas, não é uma tarefa para um jogador tal como aquele que só 

se preocupa com a vitória ou com a derrota. Aqui ele precisará adquirir a capacidade 

de ler o jogo-mundo, além de navegar pelo mundo-jogo. Adentramos, por esse 

exemplar, a observação de uma composição que se dá pelo jogo sem renunciar ao 

literário, ou de uma perspectiva literária que joga, que propõe desafios além dos 

paradigmas da interpretação. Estas mesmas reflexões nos levaram à hipótese de 

que jogos de computador como Braid são capazes de engendrar, por meio de 

procedimentos específicos a essa mídia, certas poéticas em seus processos lúdicos 

e narrativos, as quais, por estarem intrinsecamente relacionadas à tecnologia da era 

digital, nos permitiriam observá-las sob a ótica das poéticas digitais. 

 Os jogos de computador têm representado uma novidade tecnológica que 

revolucionou o entretenimento ao redor do mundo, principalmente a partir da década 

de 1980. A sua prática apareceu como solução para um crescente mal-estar social 

no que diz respeito a atividades infantis voltadas para o lado de fora dos lares, como 
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as partidas de futebol nas ruas, passeios de bicicleta, pique-esconde, dentre outras 

brincadeiras que requeriam a constante atenção dos pais ou responsáveis. Os 

consoles de videogame traziam em si uma solução que satisfazia e insatisfazia o 

dilema, que por um lado dialogava com a segurança e, por outro, deixava de 

impulsionar as diversas leituras do mundo físico. Com o passar dos anos, as 

primeiras gerações gamers (pessoas cuja principal atividade é o videogame), já na 

década de 1990, e com a proximidade da virada do milênio, continuaram com a 

atividade de jogar, que acabou sendo aceita pela sociedade em geral como uma 

prática da juventude, com prospectos de ser abandonada ao chegar da vida adulta. 

 Entretanto, mesmo após os anos 2000 e 2010, aquela mesma primeira 

geração gamer continuou com a atividade, que foi se reinventando ao longo dessas 

décadas, adicionando um maquinário cada vez mais complicado e potente aos seus 

componentes, cuja atividade se estendeu para todas as idades até não ser mais 

vista pelas gerações atuais como uma novidade, mas como uma realidade 

tecnológica. Atualmente, o mercado dos jogos de computador movimenta a 

economia de maneira comparável ou mesmo superior ao cinema. Em alguns casos, 

essa competição foi marcada também pela aquisição de atributos cinematográficos, 

pelos jogos (mais recentemente também a aquisição de elementos de jogo pelo 

cinema, como no longa Black Mirror: Bandersnatch, de 2018, dirigido por David 

Slade) e, da mesma maneira, diminuiu-se a sua distância com a música, pintura, 

literatura, entre outras manifestações artísticas. Foi neste contexto, em que os jogos 

de computador ocupam o seu espaço como entretenimento, com a pretensão de 

serem vistos como objetos artísticos, que observamos a necessidade de estudar e 

pesquisar essa possível relação entre os jogos e as artes. 

 Realizar tal ação representa, para nós, no mínimo, uma ruptura de 

paradigmas, já que o pensar sobre as obras artísticas as percebiam como fixas ou, 

no mais, como movimento determinado ou loop, não porque fosse uma 

determinação voluntária. Em um jogo, no entanto, há sempre um ou mais elementos 

instáveis – a escolha, o acerto e o erro, o sucesso e o fracasso, a vitória e a derrota, 

além de elementos fixos que compactuam com a rigidez e a ordem, suas regras, 

atuando como uma instância textual que regulamenta o desenrolar de uma situação, 

ao se tratar de um elemento que exerce um maior poder sobre ela. Um 

aprofundamento conceitual do jogo e as maneiras pelas quais ele faz uso de 

elementos textuais faz-se necessário para que sejam estabelecidas relações com 
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um conceito que perceba a ludicidade mediada por mecanismos eletrônicos, haja 

vista que, neste estudo, serão analisadas instâncias de jogo criadas a partir de 

artifícios exclusivos à era informacional, que se dão a partir do computador. 

 O objetivo central nesta dissertação visa ao estudo dos jogos de 

computador, jogos eletrônicos ou videogames enquanto representantes de uma 

maneira de manipular a linguagem (verbal e não-verbal) e a estrutura do jogo 

voltada para a produção poética digital, denominada nos campos da ludologia 

(AARSETH, 1997; ESKELINEN, 2001, 2012; MYERS, 2010), da ludologia 

narrativista (JENKINS, 2003; MURRAY, 2004, 2005; RYAN, 2001, 2003, 2006, 2015) 

e da literatura ergódica (AARSETH, 1997). Todavia, a nosso ver, esta manipulação 

adentra o espectro do literário, ao mesmo tempo que dele escapa, tornando 

necessário recorrer às premissas literárias no intuito de analisar este objeto e 

verificá-lo sob suas características distintas, a serem observadas, principalmente, 

mas não limitadas a ele, no jogo Braid. Pretendemos, além de trazer à tona os 

processos intersemióticos presentes nos jogos de computador, e compará-los aos 

processos literários, argumentar a favor da hipótese de que tais jogos propiciam 

experiências estéticas nas quais pode ser verificada a presença de poéticas 

ludonarrativas. 

 É certo que o resultado desta pesquisa não satisfará o anúncio de jogos 

como pertencentes ao âmbito literário em sua tradicionalidade, porém, sem a teoria 

literária – e uma atenta revisão desta – não se avançará no reconhecimento deste 

objeto contemporâneo para que ele possa adquirir a própria identidade. 

Compactuamos com a ideia de que “jogo” não é um conceito suficiente para 

categorizar uma mídia que é múltipla em suas qualidades, já presente nos 

questionamentos de Aarseth: 

 

Deve-se notar que “jogos” não são simplesmente jogos, mas complicados 
programas softwares que podem emular qualquer tipo de mídia, incluindo 
filme, texto/romance, romance gráfico, e, aliás, simular jogos de tabuleiros e 
esportes. Com frequência cometemos o erro de usar o termo metonímico 
“jogos” para softwares que na verdade são pacotes integrados de mídia 
cruzada, como Max Payne (2001) que contém páginas de romance gráfico e 
cutscenes de filme (animações de curta duração que interrompem o 
andamento do jogo), assim como componentes lúdicos. Max Payne é uma 
história ou um jogo? É híbrido? Uma amálgama? Qual seja a resposta, 
parece claro que ele não é puramente um jogo, mas um software que 
contém, dentre outras coisas, um jogo (AARSETH, 2012, p. 2; tradução 
nossa). 
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 Partimos das seguintes hipóteses: 

1ª) jogos como Braid se utilizam de procedimentos literários narrativos como um 

combustível para a sua mecanicidade, de maneira que os primeiros não mais 

encontram a sua autossuficiência por se verem como parte de um todo (o objeto do 

jogo de computador) lúdico e narrativo;  

2ª) a mecanicidade de jogos como Braid possui senão uma potência cinética, 

desencadeada pela percepção dos procedimentos literários, de modo que quaisquer 

observações feitas dos fenômenos presentes durante os processos de tais jogos 

não deveriam desconsiderar essa relação que se torna indissociável. 

 Por se tratar de objeto que é fruto da era tecnológica, vale lembrar que as 

materialidades, as definições e os valores das atividades sociais, profissionais e 

artísticas, encontraram momentos de crise apenas por se utilizarem de recursos 

computacionais, mostrando a necessidade de uma investigação teórica que 

considere essas insurgências. Este estudo, para nós, se insere nesta crise da era 

informacional, tomando parte na reorganização dos estudos literários de modo a 

potencializar a sua percepção. 

 Estudos apontam para a década de 1980, como a que inicia esta era, e 

que marca a inserção do indivíduo comum – não apenas as grandes empresas de 

tecnologia – numa rede de armazenamento e reprodução de dados com a aquisição 

do computador pessoal, capaz de processar e distribuir uma quantidade de 

informação milhares de vezes maior do que a dos registros físicos, como os livros 

em bibliotecas. A era digital registrou uma expansão da manipulação do ser humano 

sobre o espaço e o tempo, levando a informação a perpassar os limites geográficos 

em alta velocidade, sugerindo assim a substituição de ferramentas ou softwares já 

obsoletos em sua função primária. 

 O computador pessoal (personal computer ou PC) foi apenas uma das 

materializações que representavam o surgimento desta nova era. A sua tecnologia 

se aprimorou, e o mundo viu surgir, a tempo dos anos 2000, uma série de objetos 

eletrônicos que realinharam os meios de comunicação, entretenimento. Estes meios 

fecundaram também as produções artísticas a partir da música, cinema e, 

lentamente, foram inserindo-se em áreas de maior controvérsia, como as artes 

plásticas e a literatura. Alguns desses dispositivos foram: o telefone celular, a 

internet, a televisão de alta definição, mesas de desenho digitais, softwares de 

edição e os consoles de videogame. 
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 As ferramentas e medidas tecnológicas para a manipulação da matéria e 

da produção artística, com foco na produção literária e na maneira como ela se 

engendra em jogos de computador, encontraram reflexão crítica no decorrer das 

décadas de seu surgimento. Tal comportamento crítico, que recepcionou as diversas 

artes, mostrou a sua fusão com a tecnologia para, então, reabrir os seus 

fundamentos para uma revisão teórica, sendo denominado cibercepção (ARANTES, 

2004, 2005, 2011; SANTAELLA, 2011, 2012; PALO, 2019). Houve, neste movimento, 

a organização de uma especial percepção sobre a forma das diversas artes que 

adquiriram movimento, rompendo a dimensão física não apenas com o imaginário, 

mas também com uma nova dimensão de solidez abstrata, a dimensão virtual ou 

ciberespaço. Trata-se de um objeto de estudo não apenas concernente aos jogos de 

computador, mas também à cultura e sociedade. No entanto, delimitaremos a sua 

observação enquanto espaço manufaturado, universo estabelecido além de uma 

fronteira metafísica na qual vigem novas leis e relações entre eventos. Procuramos 

perceber – via cibercepção –, como o ciberespaço condiciona objetos tais como o 

dos “jogos” em suas produções tecnológicas, mesclando o corpo humano à máquina 

em seu desenvolvimento, fazendo nascer um sujeito interfaceado (COUCHOT, 

1998), aquele que se mescla à diegese ciberespacial por meio da interface do 

computador. 

 As leis biológicas, físicas, políticas, em outras palavras, forças que 

legislam um universo, são configuradas no ciberespaço pela tecnologia da era digital, 

que proporciona mecanismos capazes de criar tais forças. A produção literária, 

assim como outras formas de arte, mostrou, nesses eventos, uma maneira 

específica de se manifestar, o que motivou a sua inserção na dimensão virtual, vindo 

a desencadear a identificação de outras perspectivas sobre o texto. Nossas 

hipóteses, que propõem verificar poéticas onde há incidência entre ludicidade e 

narrativa, dialogam com uma perspectiva textual que vai além daquelas do intertexto 

e hipertexto, encontrando a sua fundamentação teórica no cibertexto (AARSETH, 

1997). Este conceito não desconsidera o leitor como agente da manifestação 

literária, não só num sentido de leitura interpretativa, mas também mecânico-

construtivo. Sua compreensão prevê, antes, uma readequação de certos conceitos 

da teoria literária, como os da própria narrativa, pois, em si, é um gerador de textos 

tais como aqueles presentes em Braid. O cibertexto enxerga o texto como um 

ciborgue, nos termos de Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline (1960), ou seja, uma 
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união entre o humano e a máquina, de maneira que um não sobrevive sem o outro, 

e foi definido como uma perspectiva que “centraliza a sua atenção no consumidor, 

ou usuário do texto, como uma figura ainda mais integrada do que aquela 

reivindicada por teóricos da estética da recepção.” (AARSETH, 1997, p. 1; tradução 

nossa). 

 O cibertexto é uma máquina, um gerador textual, não de maneira 

metafórica, mas, de fato, um dispositivo físico, que comumente chamamos 

computador. As noções de dispositivo representam uma síntese da captura de uma 

moção arbitrária do pensamento contemporâneo. Dispositivo é uma rede que 

apreende em si o que é e o que não é, o que vigora e o que não vigora, o que 

acontece e o que não acontece, e ainda o que se encontra disposto e o que não; 

possui uma intrínseca relação com o tempo e o espaço e, mais do que isso, com as 

relações humanas, como a filosofia e a pesquisa das ciências naturais, e, além disso, 

“está sempre inscrito num jogo de poder” (AGAMBEN, 2009, p. 28). Recorremos ao 

filósofo italiano por ser ele o responsável por escrutinar o termo dispositivo, a partir 

do seu uso segundo Foucault (1976). Com isso, procuramos entender o dispositivo 

como aquele que também ordena as capacidades cognitivas dos seres em 

instâncias reais e virtuais. O computador, o console do videogame, o celular e outros 

são exemplos desses dispositivos, particularmente aqueles associados à era 

tecnológica. 

 No ciberespaço transitam dados – informações codificadas e 

decodificadas que cumprem certas funções. Este movimento lida com uma 

linguagem informativa, que tem as suas características alteradas quando adentram a 

dimensão virtual, passando a se submeter a leis universais que dificultam, ou 

mesmo tornam inviáveis, as suas interpretações além dessa nova dimensão sem 

que haja uma espécie de interpretação adequada ao sistema sígnico virtual. 

Notamos, por outro viés, que na Semiótica Peirciana, este processo seria visto como 

um sistema de signos que atravessa determinada fronteira dimensional, adquirindo 

valores dinâmicos de significação, ou seja, valores que não poderiam ser 

observados fora do ciberespaço. Comparamos tal movimento com o da literatura, o 

da interpretação do texto pelo texto, pois somente ele é capaz de divulgar 

informações necessárias para a sua interpretação. Em outras palavras, observamos 

a necessidade de revisitar a Semiótica Peirciana à procura de perspectivas que 

considerassem os dados que transitam entre o real e o virtual. 
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 Estes eventos de configuração e reconfiguração da linguagem sugerem a 

semiose peirciana como uma abordagem eficaz, porém, uma expansão do seu 

entendimento, para compreender informações virtuais é necessária. Por ora, no 

entanto, basta que pensemos na transitividade que a linguagem, enquanto signo, 

adquire, pois ela mesma pode ser vista “talvez [como] o mais antigo dos dispositivos.” 

(AGAMBEN, 2009, p. 41). A partir dessas comparações e pressuposições, 

procuramos entender que existe uma relação entre a linguagem e o seu movimento 

de transição para uma dimensão virtual; e que os elementos de poder se configuram 

como um jogo, permeando a sua estrutura. 

 O computador que reproduz jogos eletrônicos, ou o videogame, que tem a 

sua história remontada a partir de 1947, é o dispositivo capaz de produzir um 

ambiente virtual entendido como uma manifestação audiovisual de dimensão virtual, 

um ciberespaço por onde transitam dados sígnicos que se requalificam ao adentrar 

tal dimensão. Estas considerações o configurariam como cibertexto, oriundo da 

literatura ergódica, um conceito de literatura que exige do seu leitor “esforços não 

triviais” (AARSETH, 1997). 

 O surgimento, desenvolvimento e pesquisa acerca dos jogos de 

computador viram surgir uma disputa pelos seus fundamentos básicos, um conflito 

entre a ludologia e a narratologia. De um lado, tivemos os ludólogos, estudantes dos 

jogos em seus aspectos lógicos e lúdicos ligados à matemática e à programação; do 

outro, tivemos os narratólogos, que consideraram a ação do jogar como uma forma 

de acesso à narrativa. A esses sintagmas ligou-se a ideia de labirinto literário, ou 

uma narrativa não linear, a que se utilizaria da sua infraestrutura para criar pelo 

menos uma alternativa à sua leitura. A interação, elemento (supostamente) presente 

no sistema do jogo, combina diversos agenciamentos em sua simulação, dentre eles 

aquele relacionado às narrativas, que configuram em sua interface o potencial para 

a criação poética. 

 Entretanto, a presença de qualidades de natureza literária nos jogos de 

computador não foi o suficiente para colocá-lo no patamar literário. Levantando, a 

princípio, a necessária imersão do interator no espaço-tempo da narrativa, 

experimenta seus sentidos noutra dimensão do espaço-tempo, sem a qual não se 

alcançaria o efeito catártico de sua construção estética. Pretendemos observar as 

motivações orgânicas (do corpo daquele que adentra a dimensão virtual), abrindo 

novos sentidos em sua ação. Tais esforços (físicos e configurativos da consciência) 
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são previstos pela imersão e pela atenção exigidas de um leitor-jogador, e também 

correlacionam o deslocamento da ação de uma leitura imersiva, conforme Santaella 

(2004). Em todo caso, ainda como uma leitura interpretativa, torna-se uma leitura 

interventiva, sendo esta última a que prevalece quando o leitor se põe a ler o jogo, o 

que implica necessariamente jogá-lo. Verificaremos que, para que esse leitor-

jogador possa, de fato, intervir na dimensão virtual, ele precisa adquirir um “corpo” 

que é, ao mesmo tempo, orgânico e figurativo, ou sob a perspectiva de Gomes 

(2011) um “Umwelt possível”. De acordo com Vieira (2001, p. 1) “A palavra 

Umwelt pode ser traduzido como ‘mundo à volta’, ‘mundo entorno’, ou 

‘mundo particular’. O termo foi proposto por um biólogo estoniano, Jakob von Uexküll 

(Uexküll, 1992), para designar a forma como uma determinada espécie viva interage 

com o seu ambiente.” 

 Isto fará surgir, a seu tempo, perspectivas literárias sobre a estrutura do 

jogo como a integração da narrativa, enquanto percepção mimética nos moldes da 

narrativa segundo Paul Ricoeur (1994), no tempo e no espaço reconhecidos do jogo, 

tomando como referência o jogo Braid. Isto comporta um tipo de universalidade em 

que a narrativa permite o acesso direto ao tempo, a desencadear, dessa maneira, 

experiências narrativas que recebem valores da atividade ergódica, aquela que 

exige a intervenção sobre o texto do seu leitor. 

 No campo científico da literatura ergódica, conceito que “deriva das 

palavras gregas ergon e hodos, e que significam ‘trabalho’ e ‘caminho’ [...] um 

esforço não-trivial é requerido para permitir ao leitor atravessar o texto” (AARSETH, 

1997, p. 1; tradução nossa). Assim, torna-se possível argumentar, pela continuidade 

de estudos nesse campo, a partir da inserção do objeto do jogo de computador 

como passível de fundamentação estética, e a considerar as poéticas digitais e as 

experiências estéticas. A construção do tempo e espaço de tais experiências 

depende dessa relação dinâmica entre o leitor que se propõe a essa atividade e o 

cibertexto do jogo. O resultado é o processo que pode ser equiparado (com 

ressalvas) ao da escrileitura, passagem da diacronia para a sincronia, embora tal 

conceito considere o leitor como coautor, fenômeno que apenas, raramente, ocorre 

no cibertexto dos jogos, o que não é o caso de Braid. De qualquer forma, o efeito da 

relação leitor-jogador com o cibertexto é que o texto deixa de ser atravessado por 

significações culturais dicotômicas para criar diferenças entre o “que é e o que 

poderá ser criado” no espaço literário ou poético: a obra poética digital. 
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 De modo a alcançar uma coerente base teórica que pense os jogos de 

computador como objetos que vão ao encontro dessa perspectiva híbrida entre as 

suas estruturas e as da literatura ergódica, percorreremos uma trajetória que parte 

da observação dessas e outras obras, as quais possuem uma conexão 

contemporânea à tecnologia. Isso implica conhecer a abordagem realizada sobre 

jogos de diversas espécies ao longo das décadas do seu surgimento e estudo como 

uma escola, um esforço acadêmico a favor dos jogos, e que tem as suas raízes no 

estudo da literatura ergódica. Como etapa seguinte a essa apreensão, convém fazer 

uma revisão sobre o movimento que busca estabelecer relação entre os diversos 

conceitos e instâncias artísticas ao mundo tecnológico, isto é, a cibercepção e o que 

está a ela relacionada, como a conceituação do ciberespaço e da ciberestética em 

diálogo com o cibertexto, para, então, inferirmos a sua possível dialética com os 

jogos a partir de investigação dos seus aspectos e paradigmas. 

 Espera-se que o resultado desse diálogo esclareça as funcionalidades 

literárias dos jogos de computador e aproxime essas maneiras de manipular a 

linguagem, validando as hipóteses de que jogos de computador possuem o potencial 

para serem considerados objetos ludonarrativos – termo cunhado por Hocking 

(2007). São objetos sobre os quais não se deveriam realizar observações críticas 

que desconsiderassem o vínculo incindível entre a ludicidade e a narrativa, e que a 

cibercepção, ou seja, a percepção de objetos artísticos fundidos à tecnologia, seja 

capaz de apreender qualidades literárias dos processos de tais jogos, poéticas 

ludonarrativas que se manifestam em experiências estéticas. Para alcançar estes 

objetivos, seguiremos o roteiro de capítulos descritos a seguir, que parte do 

esclarecimento dos termos utilizados pelos diversos campos, como o da ludologia, 

narratologia, literatura ergódica e teoria do jogo para a verificação dos processos 

ludonarrativos presentes na obra ludonarrativa Braid. 

 O primeiro capítulo apresentará a obra Braid como um objeto 

ludonarrativo, percorrendo as suas principais instâncias narrativas e mecânicas de 

jogo, tanto quanto é possível apresentar uma obra multimídia (audiovisual e 

interativa) por meio de imagens e descrições, seguida de algumas inferências 

críticas sobre a correlação dos seus processos. Esta apresentação possui também 

um objetivo referencial, pois não poderíamos abordar de maneira empírica a obra 

que se utiliza do movimento em seus processos. Esta falta servirá, no entanto, para 
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potencializar a hipótese de que as poéticas de Braid inexistem longe da sua 

integridade que é ludo-literária. 

 O segundo capítulo abordará a literatura ergódica e a sua apreensão 

enquanto área de estudo da literatura, identificando o seu objeto de estudo e as 

características que o distinguem, e então fará a exposição dos principais eventos do 

movimento que, apesar de possuir vinte anos, enfrenta resistência para se 

consolidar como campo científico, o game studies, este tem a sua raison d'être na 

observação dos jogos como elemento da cultura e como objeto estético. A 

exposição se fará por meio de um histórico relacionando os impulsos que deram 

vida à pesquisa, os incidentes, os enfrentamentos e as primeiras resoluções do 

movimento, pondo em destaque as correlações estabelecidas por Aarseth (1997), 

sobre as quais circulam o panorama crítico atual, representado por Eskelinen (2012). 

 De acordo com Aarseth (1997, p. 2-3; tradução nossa) “o hipertexto, os 

jogos de aventura e assim em diante não são textos da mesma maneira que a 

maioria dos trabalhos literários são textos [...] eles são algo a mais, e é essa 

dimensão paraverbal adicional que é tão difícil de se enxergar.” As teorias surgidas 

do game studies servirão como plataforma para que seja estabelecida uma dialética 

entre jogos de computador e o lúdico da literatura, haja vista que, desse movimento, 

surgiram conceituações contemporâneas, dentre revisões de conceitos já 

estabelecidos, principalmente nas linhas pós-estruturalistas, capazes de mediar uma 

correspondência entre essas duas composições. Daí o questionar das definições 

tradicionais de texto que os aproxime, e incorpore o movimento mecânico como uma 

ação possível e relevante para a recepção literária. 

 Eskelinen (2012) mantém uma postura agressiva quanto à inserção dos 

jogos no paradigma literário, porém, leva em consideração que “como narrativa é um 

conceito disputado, precisamos prestar atenção às suas diversas definições em 

competição, e, especialmente, aos seus possíveis atalhos frente aos jogos e 

simulações que também são capazes de representar eventos em sequência.” 

(ESKELINEN, 2012, p. 105; tradução nossa). O capítulo colocará tais 

posicionamentos em conflito com os de uma perspectiva amigável à narrativa dos 

jogos, como a que enxerga que “o propósito de narrativa é evocar não apenas uma 

sequência de eventos, mas os mundos nos quais esses eventos acontecem.” (RYAN, 

2005, p. 346; tradução nossa). 
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 O terceiro capítulo tem como objetivo expandir a compreensão dos 

conceitos gerados e apreendidos pela nova era, os chamados ciber conceitos. 

Conforme o exposto nesta introdução, a era informacional trouxe consigo novas 

maneiras de manipular o tempo e o espaço, os dispositivos ganharam a capacidade 

de regulamentar em seu interior o que pode e o que não pode acontecer, pelo 

estabelecimento de leis físicas e relações entre forças e disposições dos seres de 

modos diferentes daqueles do universo da visualidade. A linguagem e outros signos 

adquiriram novas propriedades, desde então, quando atravessaram o plano 

dimensional, e essas alterações fecundaram a composição estética. 

 Nesse contexto, em primeiro lugar, temos a cibercepção como ponto de 

partida de conduta para que as observações não caminhem “soltas”, mas articuladas 

com a ideia de ampliar a fortuna crítica desses objetos que ocupam lugares 

controversos. Ela foi discutida como aquela que se prepara para abarcar as novas 

mídias e as suas potencialidades estéticas no cenário acadêmico atual. Nas 

palavras de Santaella (2011, p.14) “O adjetivo ‘tecnológica’, acompanhando 

‘estética’, indicia um recorte que delimita o potencial que os dispositivos tecnológicos 

apresentam para a criação de efeito estéticos.” O que vai ao encontro de outras 

ponderações a serem revisadas no capítulo, como as de Arantes (2005, 2008) e 

Domingues (2008); o segundo conceito analisado será o do cibertexto, resultado do 

início dos estudos da literatura ergódica e elo para o game studies, conforme foi 

concebido por Aarseth (1997) e, posteriormente revisto por Eskelinen (2012). 

“Cibertexto é um neologismo derivado do livro (e disciplina) de Norbert Wiener 

chamado Cibernéticas [...] a perspectiva de Wiener inclui sistemas tanto orgânicos 

quanto inorgânicos; isto é, qualquer sistema que contenha uma retroalimentação 

contínua da informação.” (AARSETH, 1997, p. 1; tradução nossa). O cibertexto 

questiona as concepções tradicionais sobre o texto, principalmente, porque as 

teorias sobre este objeto não consideravam a ergodicidade, apesar de ela não ser 

uma propriedade exclusiva do advento tecnológico. Eskelinen, por sua vez, 

concorda com Aarseth e aponta que “na teoria cibertextual, a ideia elementar é a de 

enxergar um texto (ou uma obra de arte) como uma máquina concreta (e não 

metafórica) para a produção e consumo de signos.” 

 Correspondendo às expectativas da cibercepção, o terceiro conceito a ser 

analisado será o ciberespaço, e toda a sua apreensão enquanto mundo-novo ou 

novo-mundo criador de fronteiras que o divisam não apenas da realidade, mas de 
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todas as instâncias de significação percebidas pela semiose peirciana, criando 

assim os seus próprios meios de processamento sígnico. Este estudo se dará sob 

os olhares críticos de Alckmar (2003), que infere sobre o ciberespaço como “uma 

espécie de justaposição de várias temporalidades” e que “ele nos permite, por 

exemplo, num só golpe, perscrutar formas e funções de telescópios direcionados 

para o fundo do universo.” (ALCKMAR, 2003, p. 38); de Santaella (2004), que 

percebe o ciberespaço como “um espaço feito de circuitos informacionais 

navegáveis.” (SANTAELLA, 2004, p. 45-46); e de Arantes (2004), que enxerga nele 

o potencial para uma “nova forma de se pensar o espaço-tempo” (ARANTES, 2004, 

p. 130). Anterior ao ciberespaço está, contudo, o mecanismo capaz de engendrá-lo 

e, justamente, pensaremos no dispositivo de Foucault segundo Agamben, que nele 

enxerga uma das representações da contemporaneidade, entendido como “qualquer 

coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes.” (AGAMBEN, 2009, p. 40). O computador e o console 

de videogame se inserem nessa reflexão sobre o que dispõe o ciberespaço. 

 Sobre a dimensão virtual, o leitor-jogador exerce atividade que se 

corresponde com a da leitura, mas que também se dá num plano extranoemático, e 

por se tratar de uma leitura sobre ciberobjetos, será analisada como ciberleitura. A 

ciberleitura é, principalmente, a leitura do cibertexto presente nos jogos de 

computador, ela dialoga com sistemas que oferecem resposta, marcando a 

interação em seus processos. A ciberleitura potencializa a leitura imersiva de 

Santaella, haja vista que, segundo ela, “precisamos dilatar sobremaneira nosso 

conceito de leitura, expandindo esse conceito do leitor do livro para o leitor da 

imagem e desta para o leitor das formas híbridas de signos e processos de 

linguagem.” (SANTAELLA, 2004, p. 16). 

 Como quinto e último dos ciberconceitos analisados, o capítulo fará uma 

introdução à ciberestética e às suas coligações com o cibertexto no contexto da 

cibercepção, sob a percepção prefigurativa da estética do fluxo de Arantes (2007). 

Sabendo que “o conceito de fluxo [...] introduz, em relação às práticas cinéticas não 

interativas, um elemento novo: o instante, o corte que se dá a partir do diálogo e da 

relação humano-máquina.” (ARANTES, 2011, p. 30). Apreender a ciberestética 

cumprirá importante papel na compreensão da experiência estética, também firmada 
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nas observações semióticas de Santaella e na teoria da interestética de Arantes 

(2004). 

 O quarto capítulo tratará exclusivamente da pragmática do jogo, sua 

definição e análise dos paradigmas individuais. Para tanto, serão investigadas as 

concepções de Huizinga (1938), que já apontavam para uma reflexão semântica do 

jogo, dizendo que: 

 

mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que 
um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da 
atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 
encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa “em jogo” que 
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido a ação. 
Todo jogo significa alguma coisa (HUIZINGA, 1980, p. 4) 

 

  Além disso, contaremos com a sua revisão por Caillois (1958). Ela 

expandiu a compreensão das categorias e subcategorias dos diversos jogos ao 

pensar na relação de forças que as regras desempenham, e que “As leis confusas e 

complicadas da vida cotidiana são substituídas, nesse espaço definido e durante 

esse tempo determinado, pelas regras definidas, arbitrárias, irrecusáveis, que é 

preciso aceitar como tais e que presidem ao correto desenrolar da partida.” 

(CAILLOIS, 1992, p. 38). Serão relacionados tais aspectos com questões de ordem 

linguística e literária, diálogos entre os jogos e a linguagem, colocando as regras 

lado a lado com as escrituras textuais. Esperamos dialogar a favor do conceito de 

ludonarrativa para o tratamento de jogos de computador, termo cunhado por 

Hocking (2007) e que permanece controverso, apesar de dialogar com as propostas 

de estudo mútuo entre a ludologia e a narratologia. Embora Hocking não seja um 

acadêmico pertinente a nenhuma das áreas, o seu conceito de ludonarrativa como 

“A força da estrutura narrativa do jogo contra a sua estrutura lúdica.” (HOCKING, 

2007) recebeu atenção de diversos pesquisadores. Ele surge para definir um tipo de 

texto narrativo indissociável do jogo. 

 No quinto capítulo será verificada a validade das relações intersemióticas 

dos procedimentos de leitura e de jogo. Para tanto, serão retomados os conceitos 

dos capítulos anteriores e suas revisões críticas a favor de correspondência entre a 

semiótica peirciana e o paradigma dos jogos de computador. A análise se dará 

principalmente pela revisão do exposto por Santaella (1995, 2002), Zilocchi (2001) e 

Myers (2012) e pela compreensão da experiência como uma atividade ergódica. De 
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acordo com Myers “o estudo do jogo deve envolver não apenas o estudo de formas 

auto referenciais, mas também o estudo de referências e da referenciação em geral: 

ou seja, semiose.” (MYERS, 2010, p. 2). Então, com o intuito de referenciar os 

apontamentos, expandiremos a exegese de Braid a partir dos conceitos apreendidos. 

O objetivo será o de encontrar a máxima potência poética ludonarrativa desta obra, 

que se dá a partir dos processos ergódicos e dos aspectos do jogo. Como poéticas 

ludonarrativas, entendemos a configuração estética que manipula ludus, paidia 

(CAILLOIS, 1992) e a linguagem literária. 

 A análise considerará os elementos dispostos durante o processo 

cibertextual de ordens narrativa e lúdica como:  enredo, personagem, mecânicas, 

textos escritos, recursos audiovisuais, processos da materialização do espaço-

tempo do mundo-jogo, bem como suas leis físicas observáveis e relações de forças 

(físicas, políticas e sociais); seguidas de uma exposição de determinados trechos da 

ludonarrativa em que a atividade ergódica e literária culminem. Segundo as nossas 

hipóteses, trata-se da exploração máxima de uma obra ludonarrativa, a experiência 

estética. Espera-se que a atividade crítica a partir da teoria da literatura ergódica, do 

cibertexto e do game studies contribua para que sejam mais bem observáveis as 

correspondências intersemióticas dos jogos de computador. 

 O jogo de computador, por si, ocupa um lugar controverso que atrai e 

repele a literatura, mas não é a única expressão artística a ocupar este espaço: os 

quadrinhos e os mangás tendem a não serem vistos como literatura, porém, como 

recipientes de literatura que se valem de elementos visuais; o teatro e o cinema se 

valem da prosa, de uma forma literária, porém, são expressões reconhecidas como 

artísticas à parte da literatura; a literatura infantil e a poesia concreta são expressões 

reconhecidas como literatura, mas que se valem da materialidade dos recursos 

visuais e plásticos em suas composições; jogos em hipertextos, os chamados livros-

jogos ou jogos de aventura tendem a serem vistos como literatura, dada a sua 

proximidade com o códex da literatura tradicional: capa, folhas brancas e a escrita 

em cor preta. 

 Todas as situações expostas que podem ser vistas como sedimentações 

crítico-literárias foram desafiadas previamente a partir dos princípios estruturais de 

Mallarmé em Un Coup de Dés. Tais comparações sugerem, na forma e na 

proporção, uma relação entre os elementos constitutivos dos jogos que talvez 

possam aproximá-lo do que se considera como artístico e de cunho narrativo literário. 
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1 A OBRA LUDONARRATIVA BRAID 

 

 Neste capítulo, apresentaremos a obra que servirá como máxima 

referência argumentativa das duas hipóteses a serem desenvolvidas no decorrer 

desta dissertação, a de que os jogos de computador podem ser vistos como obras 

ludonarrativas, e que ao entrar em contato com tais obras, um determinado agente 

deve manifestar as qualidades de leitor e jogador, não por etapas, mas de maneira 

simultânea, caracterizando-o como um leitor-jogador ou, conforme pretendemos 

esclarecer, como um ciberleitor. A apresentação que se segue visa a melhor 

compreensão do destacado nos capítulos subsequentes, onde trataremos da 

investigação dos processos cibertextuais em jogos de computador que corroboram 

poéticas ludonarrativas por meio de experiências estéticas. 

 

TÍTULO Braid 

DESENVOLVEDOR Number One, Inc. 

PROJETISTA Jonathan Blow 

ARTISTA GRÁFICO David Hellman 

COMPOSITORES Jami Sieber; Shira Kammen; Cheryl Ann Fulton 

LANÇAMENTO 2008 (versão para o console Xbox 360) 

 

 Braid tem o seu início representado na imagem abaixo, com um 

personagem sobre uma ponte com uma vista para uma cidade aparentemente em 

chamas: 

 

Figura 1 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 



24 
 

 Desde o primeiro momento, o jogador assume o controle do personagem 

visto. Ao percorrer a ponte, o personagem chega a uma casa (supostamente sua) 

onde estão dispostos enormes quadros em branco e portas que dão acesso a 

“mundos”, conforme exposto abaixo: 

 

Figura 2 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 

 

 O jogo aborda o protagonista e a sua relação com o tempo. Textos 

escritos presentes em cada um dos mundos nos fornecem pistas sobre o caráter do 

personagem e as suas intenções. No primeiro mundo acessível (curiosamente 

chamado World 2), obtemos a informação de que “Tim está numa busca para 

resgatar a Princesa”, que ela “foi sequestrada por um monstro horrível e maligno” e 

que “Isto aconteceu porque Tim cometeu um erro.” Deduzimos, portanto, que Tim é 

o personagem que controlamos e, ao longo do jogo, relações entre o contexto e este 

personagem controlado dialogam a favor da confirmação dessa identidade. 
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Figura 3 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 

 

 Nesta “busca”, Tim percorre mundos fantásticos habitados por criaturas 

que ora ignoram a sua presença e ora reagem violentamente a ela; e armas 

automáticas que disparam projéteis ou mesmo outras criaturas. Tudo isso pode ferir 

Tim de maneira letal ao entrar em contato direto com ele. Além disso, o próprio 

ambiente do mundo se apresenta como hostil (em determinados espaços há 

espinhos e fogo constante). Existe uma sincronia temporal e espacial no universo de 

Braid que faz com que a exploração de Tim necessite ser calculada para que haja 

progresso, sendo que qualquer “passo em falso” pode resultar na sua morte (a morte 

nunca ocorre, no entanto, conforme veremos adiante). As criaturas se movimentam 

de maneira a proporcionar a Tim a possibilidade de progredir, haja vista que um 

salto sobre as suas cabeças faz com que ele adquira novo impulso, o que lhe 

permite alcançar lugares mais altos ou cumprir desafios. 

 Sob o controle do jogador, Tim pode se mover para a esquerda ou para a 

direita, saltar, olhar para o alto ou para baixo e, principalmente, exercer influência 

sobre o tempo, a principal mecânica do jogo e que veremos como ocorre adiante. 

Todas essas ações se dão por meio de aparato controlador conectado ao console, 

sendo que cada botão ou direcional analógico corresponde a uma possibilidade de 

ação dentre as descritas acima, além de outras circunstanciais, que surgem com o 

desenrolar da obra, de acordo com o exposto abaixo: 
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Figura 4 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 

 

  A cadência de Braid se dá pelo surgimento de puzzles (enigmas ou 

quebra-cabeças), desafios não apenas mentais, mas também de destreza que o 

jogador precisa superar utilizando as possibilidades mecânicas de Tim. Na imagem 

abaixo, Tim precisa saltar sobre a cabeça da criatura mais abaixo, adquirindo assim 

um novo impulso (bounce) que faz com que ele possa alcançar a plataforma à 

direita: 

 

Figura 5 - Captura de tela do jogo de computador Braid 
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 Dessa maneira, o jogador controla Tim do início ao fim do jogo, seguindo 

uma sequência de eventos que acontece mais ou menos nessa ordem: a) deslocar-

se de um local entendido como a casa de Tim para um dos “mundos”; b) procurar 

pela Princesa ao avançar pelos mundos, superando seus desafios, e c) retornar para 

a casa de Tim e dar sequência à busca seguindo para outro “mundo”. 

 A influência de Tim sobre o tempo se dá por meio de um botão no aparato 

controlador, o botão X do controle do Xbox 360, note que essa informação não 

aparece no menu de comandos. Ao segurar esse botão, todas as ações do ambiente 

em que Tim se encontra retrocedem, e o tempo pode ser retrocedido até o momento 

em que Tim chegou ao ambiente (marcado pela travessia de portas). Com este 

poder em mãos, o jogador pode corrigir as suas ações, de maneira a superar os 

desafios impostos pelos muitos cenários. Na imagem acima, caso Tim erre o seu 

salto, ele pode retroceder no tempo e tentar novamente. Este poder pode, inclusive, 

salvar Tim da morte, sendo a única ação possível ao jogador quando Tim recebe um 

ferimento letal. Ao longo do jogo, essa relação de Tim com o tempo se aprofunda, e 

ele passa a conseguir influenciá-lo de outras maneiras, de acordo com o mundo no 

qual se encontra. Abaixo está um resumo das interações de Tim com o tempo em 

cada um dos mundos: 

 

World 2 (Time and Forgiveness) – Neste mundo (e em todos os outros) Tim pode 

retroceder no tempo quantas vezes quiser e o quanto quiser, até o limite do 

momento em que ele atravessou uma porta; 

 

World 3 (Time and Mystery) – Neste mundo introduz-se a mecânica glow (brilho), 

que passa a aparecer nos mundos subsequentes. Objetos cercados por um 

misterioso brilho esverdeado não são afetados pelo retrocesso temporal. Ou seja, 

quando Tim volta no tempo, esses objetos permanecem no seu fluxo natural. Em 

determinado momento, até o próprio Tim pode adquirir temporariamente o glow; 

 

World 4 (Time and Place) – Este mundo estabelece uma relação espacial entre Tim 

e o tempo. Quando ele se desloca para a direita, o tempo avança; quando se 

desloca para a esquerda, o tempo retrocede. Permanecer imóvel ou mover-se 

verticalmente, com saltos ou quedas, faz com que o fluxo temporal cesse; 
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World 5 (Time and Decision) – Neste mundo, ao retroceder no tempo, um fenômeno 

misterioso faz com que uma sombra de Tim repita os movimentos executados por 

ele antes de ele ter retrocedido. As ações da sombra contam como ações “reais”, 

influenciando a física do mundo; 

 

World 6 (Hesitance) – Neste mundo Tim faz uso de um anel (que supostamente tem 

estado em seu bolso) que afeta o tempo numa determinada área em círculo, 

fazendo com que o tempo passe mais devagar naquela área; 

 

World 1 – Neste mundo o tempo flui ao contrário. Fazer com que o tempo retroceda 

faz com que ele retorne ao fluxo natural. 

 

 Enquanto percorre os mundos, Tim coleta fragmentos do quebra-cabeça 

e, quando se encontra em sua casa (ou diante do quadro em algum dos mundos), 

ele pode manipular esses fragmentos de maneira a construir uma imagem. 

Completar os quadros faz surgir degraus na escada da casa de Tim e, quando ela 

possui degraus suficientes, Tim pode acessar o último mundo (World 1) onde pode 

dar fim ao jogo, de maneira que coletar os fragmentos de quebra-cabeça se torna o 

principal objetivo do jogador. Abaixo vemos a casa de Tim após ter completado os 

quadros dos cinco primeiros mundos (World 2, World 3, World 4, World 5 e World 6): 

 

Figura 6 - Captura de tela do jogo de computador Braid 
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 Quando Tim alcança o sexto mundo (World 1) ele encontra a Princesa, 

que está nos braços do “vilão”, mas consegue desprender-se e auxilia Tim, 

acionando dispositivos que removem obstáculos de sua frente, para que ele a 

alcance. Entretanto, toda a entropia do Mundo 1 é reversa, o que afeta o 

deslocamento temporal, de modo que, quando Tim finalmente iria se reunir à 

Princesa, a entropia retorna ao seu estado original, e o tempo passa a fluir 

naturalmente. Neste estado, percebemos a realidade do contexto no qual Tim estava 

perseguindo a Princesa e ela se pôs a fugir, acionando múltiplos dispositivos de 

maneira a barrar o seu caminho (o que antes parecia uma ajuda ao remover os 

obstáculos). Vemos então que o “vilão” era, na verdade, um cavaleiro que se 

ofereceu para ajudar a Princesa, e que ela salta para os seus braços para escapar 

de Tim. 

 

Figura 7 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 

 

 Ao final, Tim retorna para onde começou, uma ponte com vista para uma 

cidade aparentemente em chamas e que dá acesso à sua casa, e a aventura se 

reinicia. 

 Apresentados os principais aspectos da obra, pretendemos abordá-la de 

acordo com os pressupostos da literatura ergódica e do game studies, que nos 



30 
 

proporcionarão ferramentas teóricas para que possamos escrutinar os 

procedimentos estéticos dos jogos de computador. 
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2 LITERATURA ERGÓDICA E GAME STUDIES 

 

 O conceito da literatura ergódica é exposto por Aarseth de maneira 

bastante simples, como “um termo apropriado da física e que deriva das palavras 

gregas ergon e hodos, que significam ‘trabalho’ e ‘caminho.’ Na literatura ergódica, 

um esforço não-trivial é requerido para permitir ao leitor atravessar o texto.” 

(AARSETH, 1997, p. 1; tradução nossa). 

 A diferença entre a literatura convencional e a ergódica é que a leitura da 

primeira se dá por meio de esforços triviais (movimento dos olhos, passar de 

páginas), enquanto a da segunda se dá por esforços não-triviais (físicos e cognitivos, 

como o deslocamento espacial, o cálculo e a escolha). Podemos pensar, a princípio, 

que o leitor tradicional realiza um esforço cognitivo, que é o de interpretar 

determinado texto, um esforço noemático. A literatura ergódica não desconsidera tal 

esforço, entretanto esta não é uma condição exigida pela literatura tradicional para 

que o leitor o percorra. A literatura ergódica pode barrar o avanço da leitura, caso 

suas exigências não sejam atendidas. Em alguns casos, o leitor pode até mesmo 

burlar alguma exigência, e percorrer o texto como se ele fosse tradicional, porém, 

muito provavelmente esse leitor venha a perceber que passou a lidar com outro 

texto se assim o fizer, pois ao destituí-lo de suas características ergódicas ele perde 

a sua integridade. Podemos pensar também que, para que tal literatura se manifeste, 

a mídia venha a desempenhar um papel imprescindível, e que possua alguma 

espécie de mecanismo que regulamente a leitura. Tal pensamento não se configura, 

pois basta à literatura ergódica que possua alguma orientação quanto à sua leitura 

para sejam observadas as suas características. Segundo Aarseth, a literatura 

ergódica não é definida pela mídia, mas pela maneira que o texto funciona e, por 

essa razão, tanto textos impressos ou eletrônicos podem ser ergódicos: “A obra de 

arte ergódica é aquela que, de forma material, inclui as regras para o seu próprio 

uso, uma obra que possui certos requisitos em sua corporeidade que 

automaticamente distingue o sucesso ou insucesso dos usuários (AARSETH, 1997, 

p.179; tradução nossa). 

 Segundo Eskelinen, 

 

A literatura ergódica e a digital contêm espécimes que vão contra uma vasta 
variedade de premissas básicas e pressupostos que se firmam a uma 
equivalente variedade de teorias sofisticadas da literatura impressa que 
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pretendem ou se veem como teorias gerais da literatura (em qualquer tipo 
de mídia) (ESKELINEN, 2012, p. 7; tradução nossa). 

 

 A literatura ergódica desafia os aspectos convencionais da literatura e de 

suas relações com o texto, inserindo-se como potência à reorganização do 

pensamento da esfera literária numa era com apontamentos de crise, apesar de ser 

referenciada como uma perspectiva da literatura observável há milênios em 

determinadas obras, como no I Ching chinês. De acordo com Eskelinen (2012, p. 23; 

tradução nossa): “fica claro que as teorias literárias têm sido e são baseadas em 

objetos literários que são estáticos, que não transitam, determinados, impessoais, de 

acesso aleatório, unicamente interpretativos e sem links.” 

 Não trataremos, no entanto, do paradigma da literatura ergódica de 

maneira isolada, mas sim da interpretação dos seus conceitos que favorecem a 

observação de jogos de computador e a inserção destes objetos em seu paradigma. 

Para tanto, abordaremos as instâncias teóricas que relativizaram games e literatura 

ergódica. 

 O game studies é um movimento crítico cultural e artístico que propõe 

estudar os diversos jogos em suas finalidades sociais e estéticas, representando um 

comportamento que tem o intuito de expandir a fortuna crítica dos jogos até que seja 

estabelecida a sua escola distinta. Ele surgiu como uma resposta a debates críticos 

envolvendo jogos e brincadeiras infantis, jogos de tabuleiro, jogos esportivos, jogos 

de computador ou consoles de videogame e as suas relações com outras áreas de 

estudo como: pedagogia, comunicação e semiótica, jornalismo, neurociência, entre 

outras, além das suas convergências artísticas no campo da literatura, música, 

cinema e teatro. 

 Os manifestos deste movimento foram o lançamento das revistas digitais 

Board Game Studies Journal, em 1998, organizada por Jorge Nuno Silva, professor 

da Universidade de Lisboa e Game Studies: the International Journal of Computer 

Game Research, em 2001, organizada por Espen Aarseth, professor no Centro de 

Pesquisas em Jogos de Computador na Universidade de Copenhagen. Os anseios 

dos estudos se encontram representados pela fala introdutória de Aarseth: 

 

O ano de 2001 pode ser visto como Ano Um de Estudos de Jogos de 
Computador enquanto área acadêmica emergente, viável e internacional. 
Este ano assistiu à primeira conferência escolar internacional sobre jogos 
de computador, em Copenhagen em março, e diversos outros seguirão. 
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2001 ou 2002 poderá ser também o ano acadêmico no qual programas 
regulares de graduação em estudos de jogos de computador serão 
oferecidos pela primeira vez em universidades. E pode ser a primeira vez 
que estudantes e acadêmicos levam os jogos de computador a sério, como 
uma área cultural cujo valor é difícil de superestimar (AARSETH, 2001, p. 1; 
tradução nossa). 

 

 Embora o game studies tenha surgido de fervorosas discussões acerca 

de jogos de computador, ele não é um movimento que lida apenas com este objeto, 

conforme vimos acima. Tais discussões acadêmicas desencadearam o movimento 

como um todo e o estudo dos jogos de computador passou a ser considerado como 

uma vertente deste movimento. Os conflitos acadêmicos se deram pela divergência 

entre duas áreas de pesquisa: a da ludologia e a da narratologia, e a produção 

acadêmica desse período fomentou o surgimento e expansão de fortuna crítica 

voltada para esta área cultural da contemporaneidade, carente de observação 

especializada. Estudaremos o debate a fim de apreender o que dele surgiu quanto a 

terminologias, conceitos e primeiros movimentos interpretativos voltados aos jogos 

de computador. 

 

2.1 Ludologia versus narratologia 

 

 O “debate da ludologia contra a narratologia”, ou ludologia x narratologia, 

foi (ou ainda é, segundo alguns acadêmicos até o presente ano, porém será aqui 

visto como evento ocorrido e que encontrou uma resolução intermediária) um 

confronto de produções acadêmicas que se antagonizaram numa busca pela 

compreensão teórica dos jogos de computador. Dada a imaturidade dos estudos, 

não se percebiam tais jogos como composições estéticas independentes, mas 

versões digitais de outras manifestações lúdicas ou artísticas, como literatura de 

computador, ficção interativa, jogos de história, ou dramas interativos, o que levou 

Mateas (2002) a refletir sobre a posição deste último, que se tornou o seu objeto de 

estudo: 

 

Drama interativo, em sua concepção Aristotélica, atualmente habita uma 
posição teorética sitiada, presa num fogo cruzado entre duas formações 
acadêmicas em competição: os narrativistas e os ludologistas. Os 
narrativistas geralmente vêm da teoria literária, tomam o hipertexto como a 
forma interativa paradigmática, e se valem das teorias literárias e narrativas 
como fundamento sobre o qual constroem uma teoria sobre mídia interativa. 
Ludologistas geralmente vêm de estudos sobre jogos (e.g. [Avedon & 
Sutton-Smith 1971], tomam o jogo de computador como a forma interativa 
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paradigmática, e visam construir uma teoria autônoma de interatividade 
(MATEAS, 2002, p. 32; tradução nossa). 

 

 A partir da década de 1990, porém, de maneira mais expressiva a partir 

dos anos 2000, foram escritos diversos artigos que respondiam uns aos outros, e 

que possuíam dois alinhamentos visíveis: de viés ludólogo ou narratólogo. Para citar 

alguns dos representantes deste período de produção, tivemos como ludogistas: 

Espen Aarseth, professor da Universidade de Copenhagen; Markku Eskelinen, 

pesquisador independente; Gonzalo Frasca, game designer; e Jesper Juul, 

professor da Escola Dinamarquesa de Design; e narrativistas: Henry Jenkins, 

professor da Universidade da California do Sul; Janet Murray, professora do Instituto 

de Tecnologia da Georgia; e Marie-Laure Ryan, acadêmica da Universidade do 

Colorado. 

 Aarseth (2012) aponta que o conflito surgiu a partir do artigo Game 

Design as Narrative Architecture (JENKINS, 2003), onde Jenkins teria separado os 

dois lados. Neste mesmo artigo apontado por Aarseth, porém, Jenkins acusa 

Aarseth como culpado pelo conflito ao cunhar o termo ludologia, o que teria 

separado as áreas de pesquisa. O debate contou com afirmações extremistas em 

ambos os lados, como “Jogos são sempre histórias (MURRAY, 2004, p. 2; tradução 

nossa)” e “O jogo de computador simplesmente não é uma mídia narrativa (JUUL, 

1999, p. 1; tradução nossa)”. 

 Na tentativa de expor argumentos que priorizem, em terreno neutro, o 

conflito e não as teorias envolvidas, Branco e Pinheiro (2006) oferecem uma 

constatação em terceira pessoa: 

 

Para os narratólogos, os games representam uma maneira particular de 
expressar uma história, da mesma forma que o cinema, os quadrinhos, a tv 
ou a literatura (...) A ludologia corporifica uma linha de pensamento que 
inverte a posição central atribuída à narrativa. Antes determinante, agora ela 
é colocada em subordinação a um sistema condutor de regras de interação. 
O que subjaz à ideia de ludologia é que não é preciso haver uma história 
(...) A análise do ludólogo baseia-se nas relações estabelecidas pelos 
objetos/funções do jogo e não pelo que remetem enquanto significação 
(BRANCO; PINHEIRO, 2006, p. 2). 

 

 No centro da disputa, dois jogos podem ser observados como uma forma 

de esclarecer os pontos de vista: o clássico Jogo de Xadrez; e Tetris (GERASIMOV; 

PAJITNOV; PAVLOVSKY, 1984). Do ponto de vista ludologista, estes dois jogos só 

poderiam ser observados pela mecanicidade de suas regras. Segundo essa visão, 
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as peças de xadrez e de Tetris possuiriam, tão somente, o intuito de representar e 

distinguir as regras do jogo, não sendo dotados de significação. Do ponto de vista 

narrativista, mesmo em suas abstrações, as peças de Xadrez e de Tetris seriam, por 

si e em si, signos, o que daria à semiose peirciana, dentre outras perspectivas 

semióticas, o poder de capturar a sua relação com os demais signos constitutivos 

desses jogos. A ludologia extremista seria a que classifica o jogo como jogo, não 

sendo do seu interesse os seus adornos semânticos, e a narratologia extremista 

seria a que classifica um jogo como narrativa, não importando o nível de sua 

abstração. 

 Discutiremos os principais preceitos e argumentos apresentados por 

ludologistas e narrativistas, a fim de tecer a nossa compreensão da teoria mista dos 

jogos de computador, encontrar os pontos de convergência com a literatura e 

distinguir o que mais houver para ser encontrado nestas primeiras abordagens da 

mídia. 

 

2.1.1 O discurso ludologista 

 

 Ao revisitar o discurso ludologista, o intuito não é tachá-lo como “anti-

narrativa”, até mesmo porque, salvo em afirmações extremistas, os seus 

comentários foram retratados, e sempre apoiaram a ideia de que os games 

compartilhavam similaridades com a narrativa, havendo, contudo, a necessidade de 

rever a teoria e adaptá-la para que pudesse abordar os games de acordo com as 

suas características. O intuito é, afinal, reconhecer informações de valor que foram 

fornecidas pelo trabalho dos ludologistas, desde o início de suas pesquisas, de 

modo a encontrar um ponto de consonância entre os dois lados e realizar as 

investigações pelas poéticas ludonarrativas com premissas mais bem definidas. 

 Dito isto, o principal argumento dos ludologistas parte de definições 

aristotélicas e pós-estruturalistas do conceito de narrativa, como o utilizado por 

Eskelinen: 

 

De acordo com a bem-conhecida definição de narrativa de Gerald Prince 
uma narrativa é “a contação (enquanto produto e processo, objeto e ato, 
estrutura e estruturação) de um ou mais eventos reais ou fictícios 
comunicados por um, dois ou diversos narradores (mais ou menos 
evidentes) para um, dois ou diversos (mais ou menos evidentes) narratários 
(ESKELINEN, 2001, p. 51; tradução nossa). 
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 Com essa definição ele pretendia afastar não apenas os games da teoria 

narrativa, mas também o cinema e o teatro, mesmo não negando que estas 

composições pudessem conter narração, ou seja, que, em algum momento da 

composição, um narrador recontasse um evento para um narratário, não sendo o 

suficiente, no entanto, para classificar a obra como narrativa. Os ludologistas 

admitiam a semelhança de atributos entre elementos dos games e da narrativa 

tradicional, como a presença de personagens e espaço, mas questionavam a 

validade das questões temporais e de enredo, haja vista que, na definição de 

narrativa tradicional, a sequência de eventos é ininterrupta, por mais que seja 

modelada de acordo com os interesses do narrador. Uma narrativa, na visão dos 

ludologistas, seria possuidora de um enredo (sequência de eventos cronológicos) e 

de uma intriga (sequência de eventos conforme exposta ao leitor) e, nos games, 

nenhuma dessas aplicações aconteceria, já que os eventos são vivenciados pelo 

jogador e construídos de acordo com as suas escolhas no momento do jogo, o que 

afastaria completamente a ideia de que os jogos seriam formas narrativas. Uma 

síntese desse pensamento está presente na fala de Myers: 

 

narrativas são uma espécie de modelo semiótico, gravando e comunicando 
os resultados de um processo humano criador de significado previamente 
completo. No jogo de computador, no entanto, o processo de criação de 
significado humano nunca se encontra previamente completo, mas 
constantemente em andamento. Portanto, narrativas – e particularmente 
prosas narrativas – com frequência funcionam em conflito com uma estética 
de jogo (MYERS, 2010, p. 72; tradução nossa). 

 

 O conflito seria, dessa maneira, uma questão temporal: uma narrativa 

lidaria necessariamente com um evento completo e que é recontado; jogos lidam 

com eventos em construção, incompletos, que não possuem uma linha cronológica 

que possa ser remontada como intriga. Este conflito temporal removeria, então, os 

jogos como passíveis de análise narratológica, pois: “Em jogos, a relação temporal 

dominante é a que acontece entre o tempo de quem joga e o tempo dos eventos; e 

entre os tempos de história e discurso” (ESKELINEN, 2001, p. 57; tradução nossa). 

 Ao invés disso, os ludologistas propuseram enxergar os jogos de 

computador como instrumentos ou ferramentas, calculadas e inseridas num sistema 

de regras que as fariam adquirir funcionalidade, geralmente voltada para uma 

condição envolvendo o jogador: a da derrota ou vitória. Esta perspectiva retém um 

conservadorismo em sua percepção dos jogos de qualquer espécie: eles são jogos, 



37 
 

atividade que envolve pessoas e que podem ser vencidos, e por isso os ludologistas 

receberam dos narrativistas, como uma espécie de retomada histórica, a alcunha 

pejorativa de formalistas. Alegou-se, então, que os ludologistas estudavam os jogos 

pelo viés de uma semiótica aplicada ao cálculo, desconsiderando quaisquer outros 

aspectos que os constituíssem. Na visão dos narrativistas, os ludologistas lidavam 

com “a emergência de uma nova área de estudo, focando-se especialmente no 

estudo de jogos e jogabilidade (JENKINS, 2003, p. 129; tradução nossa)”. De fato, 

diversos argumentos dos ludologistas indicavam essa finalidade, dada a radicalidade 

de suas exposições, como a de Eskelinen: “Se eu te jogar uma bola, não espero que 

você a solte e espere até que ela comece a contar histórias (ESKELINEN, 2001, p. 

49; tradução nossa)” ou “Jogos de computador não são narrativas... Em realidade a 

narrativa tende a ser isolada ou mesmo agir contra o que faz do jogo um jogo (JUUL, 

1999, p. 1; tradução nossa)”. 

 Acerca do jogo Tetris, amplamente utilizado como referência na disputa, 

os ludologistas viam a insistência numa semiótica narrativa como infundada, já que 

não haveria nada em sua manifestação que se aproximasse de uma significação por 

si. No jogo, desenvolvido na Rússia em 1984, temos elementos visuais (uma 

configuração encaixante de quadrados de diversas cores), elementos sonoros 

(música e sons que representam o movimento e toque dos elementos visuais), e um 

sistema mecânico de jogabilidade (o jogador exerce certo controle sobre as peças 

que caem, e tem o objetivo de encaixá-las a seu favor, de maneira resumida) 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 8 - Captura de tela do jogo de computador Tetris 
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 Este jogo apresenta também alguns elementos textuais (escritos) como 

contadores de pontuação, indicador de nível, entre outros. Do ponto de vista do 

ludologista Graeme Kirkpatrick, 

 

Tetris é primariamente um objeto plástico com o qual temos experiências e, 
como tal, ele lembra mais uma bola do que se parece com um livro ou um 
filme. Estes objetos proporcionam experiências também, é claro, porém são 
interpretativas e o seu núcleo está nos significados que extraímos delas. As 
experiências que temos com bolas, jogar jogos, estão apenas 
marginalmente interessadas com significados e a interpretação, em sua 
maior parte, limita-se a trabalhar as regras (KIRKPATRICK, 2011, p. 17; 
tradução nossa). 

 

 Na visão do ludologista, a função de quaisquer “revestimentos” visuais, 

textuais ou sonoros de um jogo é, tão somente, representar os cálculos para 

efetivação de suas regras. Poderíamos afirmar, então, que o discurso ludologista é 

aquele que não pretende desvincular os jogos de computador de sua funcionalidade 

primária, o de que eles são e serão jogos independentemente de como se 

apresentarem ou se manifestarem, possuem relação temporal diversa da literária e, 

por isso, não poderiam se configurar como narrativas, apesar de estarem aptos a 

possuir instâncias de narração e similaridades marginais com a teoria narrativa. O 

seguinte ultimato de Eskelinen encerra esta apreensão discursiva e a sua posição 

contra a narratividade dos jogos de computador: 

 

Os antigos e novos componentes dos jogos, sua combinação e distribuição 
dinâmica, os registros, a necessária manipulação de relações temporais, 
causais, espaciais e funcionais e propriedades, sem mencionar as regras e 
objetivos e a falta de uma audiência deveriam ser suficientes para situar os 
jogos e o momento de jogo além da narrativa e do drama, e aniquilar 
completamente a discussão de jogos como histórias, narrativas ou cinema 
(ESKELINEN, 2001, p. 58; tradução nossa). 

 

 Passemos à análise do discurso narrativista, aquele que se opõe ao 

ultimato de Eskelinen, e que enxerga, nos processos envolvidos na mecanicidade 

dos jogos de computador, possibilidades semânticas narrativas. 

 

2.1.2 O discurso narrativista 

 

 Os narrativistas adotaram uma definição mais ampla de narrativa, uma 

que corrobora com maquinações como as dos quadrinhos e do cinema. O conceito 
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foi desafiado pelos ludologistas, que alegam não existir, no caso de sua validade, 

diferença entre narrativa e história, e dessa forma contestam que atividades em 

construção, como as dos jogos de computador, possam ser histórias e menos ainda 

narrativas. Segundo Ryan (2003): 

 

Narrativa é definida como uma imagem mental, ou construção cognitiva, 
que pode ser ativada por diversos tipos de signos. Esta imagem se consiste 
em um mundo (cenário) populado por agentes inteligentes (personagens). 
Esses personagens participam de ações e acontecimentos (eventos, 
intriga), que causam mudanças globais no mundo da narrativa. Narrativa é, 
portanto, uma representação mental de estados conectados causalmente e 
eventos que capturam um segmento na história de um mundo e dos seus 
membros (RYAN, 2003, p. 2; tradução nossa, grifos do autor). 

 

 Segundo a definição de Ryan, uma narrativa não é um objeto semiótico 

manifestado em sua maior parte (como alegam os ludologistas) pela ação de narrar, 

ou seja, a de apresentar uma série de eventos já completos. E sim a manipulação de 

eventos num mundo expresso por personagens que eclodem numa história passível 

de narração por qualquer fonte, e, neste sentido, os jogos de computador 

certamente poderiam apresentar narrativas em suas constituições. 

 Entende-se, portanto que, para os narrativistas, uma narrativa era uma 

história passível de narração, eventos envolvendo personagens, espaço e tempo 

que poderiam ser recontados. Eles entraram em conflito com os ludologistas por 

considerarem a abordagem destes como formalista, pois, “Tentativas de acadêmicos 

em discutir os jogos como parte de um espectro maior de expressão cultural são 

denunciadas como intrusões “colonialistas” em um domínio que pertence apenas 

aos que estudam o jogo como abstratos sistemas de regras.” (MURRAY, 2005, p. 1; 

tradução nossa) e que nem mesmo as mecanicidades e as regras dos jogos 

culminariam na extinção da semiose, ou seja, que os signos existentes em 

ambientes virtuais, no ciberespaço, estariam ainda sujeitos à significação e, além 

disso, que as propriedades dos jogos afetariam esses signos, de modo que 

apresentariam propriedades distintas oriundas desse tipo de mídia. 

 Mesmo com a sua posição bem estabelecida, Ryan limita o conceito a um 

extremo: “Pois alguns jogos possuem um design narrativo e outros não” (RYAN, 

2006, p. 192; tradução nossa), e com isso ela mantém certo controle sobre jogos 

que não apresentam uma construção clara de personagens e eventos. Ao longo da 
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disputa sobre o estudo dos jogos, Ryan manteve a liderança dos narrativistas, e 

muitos pesquisadores adotaram a perspectiva em suas abordagens, como Neitzel: 

 

Narratividade pode ser entendida como uma capacidade virtual dos jogos 
de computador. Como todo jogo, os jogos de computador se consistem em 
ações governadas por regras executadas por um jogador. Mas eles também 
contêm elementos típicos das narrativas: ações, eventos, personagens, e 
um cenário. Se esses elementos são organizados em ordem como uma 
história, um jogo de computador possui narratividade. Adicionalmente, jogos 
de computador, em contraste com outros jogos (como jogos de bola ou 
xadrez), integram um nível representacional que exibe as ações do jogador 
no mundo do jogo e o jogador ele mesmo na forma de um avatar que age 
de dentro desse mundo. Este nível representacional pode ser comparado 
com o nível de discurso narrativo (NEITZEL, 2014, p. 1). 

 

 O relacionamento de tal potencial narrativo com as regras dos jogos fez 

com que os narrativistas os chamassem narrativas interativas e, por isso, a questão 

da interatividade se tornou um ponto imprescindível para que o desenvolvimento das 

teorias ocorresse. Não bastante, houve também divergências entre ludologistas e 

narrativistas nesse aspecto, já que, segundo Juul “é impossível influenciar algo que 

já aconteceu. Isso significa que você não pode ter interatividade e narração ao 

mesmo tempo” (JUUL, 2001, p. 6; tradução nossa, grifos do autor). Obviamente, 

esta afirmação dialogava com o dilema temporal estabelecido pelos ludologistas 

entre jogos e narrativas, e por isso não podia ser diferente. Em oposição, no entanto, 

os narrativistas afirmaram que a “Narrativa como Realidade Virtual aplica os 

conceitos de imersão e interatividade para desenvolver uma fenomenologia de 

experiência narrativa que enquadra a leitura, a visualização e o jogo.” (RYAN, 2015, 

p. 1; tradução nossa, grifos do autor). 

 Considerando o jogo Tetris como objeto comum analisado pelos 

participantes da disputa (e levando em consideração que, mesmo entre os 

narrativistas, houve certa divergência quanto à capacidade narrativa de 

determinadas obras), terminamos esta averiguação dos argumentos narrativistas 

com um ponto a favor da narrativa presente neste objeto. Em contrapartida ao 

inferido por Kirkpatrick, Murray (2004, p. 2; tradução nossa) prevê que a narratologia 

pode alcançar o jogo, e que “Jogos são sempre histórias, mesmo jogos abstratos 

como o jogo de damas ou Tetris, que são sobre ganhar e perder, lançando o jogador 

como o herói que luta contra o oponente ou contra o ambiente.”  

 A seguir, verificaremos o discurso realizado por ambos os lados e que 

marcaram o possível fim do debate e uma organização para que, afinal, os jogos de 
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computador pudessem se alimentar de todos os esforços realizados para a sua 

compreensão. 

 

2.1.3 Por um estudo unificado dos jogos 

 

 O nosso objetivo com a exposição argumentativa bilateral acerca do 

estudo dos jogos de computador foi reunir material de valor advindos desses dois 

pontos de vista do mesmo objeto, e alinhar esta pesquisa à resolução – não ao 

conflito – deste debate, percebendo o jogo como um objeto resoluto em sua 

matemática das regras, porém, passível de abordagem crítico-literária narrativista. 

Contudo, ao fundamentar esse alicerce, não se devem ter por certos os conceitos e 

suas aplicações tradicionais, como os conceitos de jogo e narrativa tradicionais. O 

jogo de computador deve ser estudado como uma configuração única, e as 

similaridades com a literatura não podem ser vistas como um impulso à associação 

imediata, tampouco devem ser ignoradas, em sintonia com a resolução de Ryan: 

 

A incapacidade da narratologia literária em lidar com a experiência de jogos 
não significa que devamos descartar o conceito de narrativa na ludologia; 
significa, ao invés disso, que precisamos expandir o catálogo de 
modalidades narrativas para além do diegético e do dramático, ao adicionar 
uma categoria fenomenológica feita sob medida para os jogos (RYAN, 2001, 
p. 17; tradução nossa). 

 

 Não se deve, portanto, realizar uma abordagem exclusivamente literária 

ao jogo e esperar pelos resultados de um livro, e para validar esse viés que unifica 

os esforços em ludologia e narratologia, apresentaremos momentos de fala que 

trazem em seu discurso a ideia de alinhar os objetivos, e que tempo demais já se 

perdeu sem que o jogo fosse estudado seguindo este alinhamento. Por isso, todas 

as manifestações acadêmicas que proporcionaram valor a este objeto, oriundos das 

diversas áreas, apenas colaboraram para que ele recebesse a sua própria escola. O 

artigo A Narrative Theory of Games (AARSETH, 2012) pode ser visto como o 

primeiro passo nesse caminho. Nele, o outrora (cunhado) ludólogo formalista 

Aarseth argumenta que: 

 

A postura “ludologista” não foi, como divulgada, “a de enxergar o câmbio de 
foco nas mecânicas de jogabilidade” (Jenkins 2001), mas enfatizar a 
importância crucial de combinar os aspectos mecânicos e semióticos, e 
exercer cautela contra e criticar a desqualificada e não-crítica aplicação de 
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termos como “narrativa” e “história” aos jogos. Em outras palavras, a crítica 
dos ludologistas foi uma reação a produção acadêmica desleixada (na qual 
termos chave não são definidos), foco unilateral e teorização pobre, e não 
um banimento da aplicação de teoria narrativa a jogos como tais (AARSETH, 
2012, p. 2; tradução nossa). 

 

 O discurso de Aarseth não é de retratação, especificamente, porém, deixa 

claro que enxerga o trabalho feito a partir da narratologia como de importância. Ele 

propõe “cautela” na acusação direta de que os jogos sejam histórias ou narrativas, 

justamente porque esses termos têm fundamentos literários, e os jogos devem 

trazer algo a mais (o que não descarta a literatura), algo que o determine. A dureza 

com que foram sedimentadas as posições de ludologista e narrativista enfraqueceu 

a possibilidade de enxergar o que as duas abordagens tinham em comum. Ao aliviar 

essa tensão, podemos concordar com Frasca, quando ele diz que: “Um ludologista é 

simplesmente um pesquisador dos jogos, seja qual for a sua posição sobre narrativa 

e jogos (FRASCA, 2003, p. 94; tradução nossa). Representando os narrativistas, 

temos o discurso de Murray pela resolução: 

 

Nenhum grupo pode definir o que é apropriado para o estudo de jogos. O 
estudo de jogos, como qualquer organização que persegue o conhecimento, 
não é uma competição de equipes que se anulam, mas sim um enigma 
multidimensional e aberto que todos nós estamos engajados em resolver de 
maneira cooperativa (MURRAY, 2005, p. 4; tradução nossa). 

 

 O seu discurso completo é ainda mais agressivo que o de Aarseth, porém 

também alcança a ideia de que todos os esforços foram válidos e que, no fim, não 

se tratou de uma disputa pelo objeto, mas da constante formação de sua fortuna 

crítica. Coletaremos os espólios desta guerra a partir do entendimento de sua 

resolução com as declarações de Aarseth e Murray, a de que os pesquisadores 

desta área de estudo emergente estiveram estudando a mesma coisa, afinal: os 

jogos e suas peculiaridades em relação a outras expressões artísticas. 

Realizaremos revisão crítica do que foi abordado por ludologistas e narrativistas, de 

maneira a melhor compreender as manipulações de espaço e tempo pelo usuário 

dos jogos, de modo que eles possam ser vistos como ludonarrativas, uma vertente 

narrativa indissociável das mecânicas do jogo. 

 Quanto ao nosso posicionamento em relação a jogos como o Xadrez ou 

Tetris, podemos inferir que a nossa hipótese propõe uma revisão semiótica que 

correlaciona leitor e jogador, ou leitor-jogador, de modo que ele se torna um agente 
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da ludonarrativa. Em Tetris, no entanto, concordamos com Ryan quando ela diz que 

existem jogos deveras abstratos, que não proporcionam à mais crítica das 

interpretações semióticas qualidades suficientes para a formação de elementos 

narrativos como personagens, enredo, intriga, entre outros. Isto não significa que ele 

não possa ser analisado pelo processo da semiose, apenas que os resultados irão 

girar mais em torno de si mesmos do que de maneira a se formar uma linha 

cronológica narrativa, ou seja, convergirão pela abstração dos sentidos.  

 No jogo de Xadrez, no entanto, algumas percepções demonstram, de 

acordo com a nossa perspectiva, um potencial narrativo. Não iremos nos aprofundar 

na leitura desse jogo, porém as figuras presentes no Xadrez são sugestivas: temos 

um cenário, formas bem construídas cuja associação significante não é de difícil 

detecção como um “cavalo” representando um cavaleiro, ou a peça chamada “bispo” 

representando uma presença religiosa, o “peão” como um grupo de soldados e 

assim em diante. Obviamente, cada elemento e a relação com a figura que manipula 

as peças precisariam ser examinados, minuciosamente, porém, é válido afirmar que 

a nossa hipótese dialoga com o potencial ludonarrativo deste jogo, o que usaremos 

ainda como referência futura. 
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3 INVESTIGANDO OS CIBERCONCEITOS 

 

Pois uma das mais importantes questões de nosso tempo é justamente: 
onde termina o humano e onde começa a máquina? Ou, dada a ubiquidade 
das máquinas, a ordem não seria a inversa?: onde termina a máquina e 
onde começa o humano? Tomaz Tadeu, In: Nós, ciborgues – O corpo 
elétrico e a dissolução do humano 

 

 Admitindo-se que o ser humano não tem sido o mesmo sem os recursos 

tecnológicos que nos cercam (salvo aqueles que optam por um retorno à natureza, 

seja por uma diretiva pessoal ou religiosa), hoje, temos como extensão da nossa 

identidade o relacionamento direto com as máquinas e tudo o que elas representam. 

Desse ponto de vista somos todos ciborgues em suas definições tradicionais 

expandidas metaforicamente, conforme termo cunhado por Manfred E. Clynes e 

Nathan S. Kline no artigo Cyborgs and space, presente na revista Astronautics em 

1960. Eles se referiam a uma espécie de ser vivo aprimorado pela tecnologia, e que 

contaria com recursos biológicos e sintéticos. Fato é que muitos seres humanos, 

hoje, aliam-se a máquinas que permitem o movimento, o ouvir e fazem até mesmo 

com que os seus corações permaneçam funcionando. Os diversos mecanismos 

também nos acordam, preparam o café, nos conduzem à escola e tomam conta dos 

nossos compromissos e relacionamentos por meio da nossa configuração prévia 

e/ou continuada. A contemporaneidade parece ser, portanto, povoada por ciborgues. 

 Diante desse cenário, as expressões artísticas gradativamente 

encontraram nas máquinas uma maneira de se manifestarem até atingirem formas 

concebíveis apenas pela relação homem-máquina, sendo as primeiras delas a 

fotografia e o cinema. Estas últimas, embora possuam inegável relação com a 

captura da imagem – incluindo as suas percepções semióticas de movimento e 

velocidade – são, ainda, manifestações estáticas, ou fixas em suas estruturas 

enquanto obras artísticas.  A saber, são obras que, uma vez configuradas, assumem 

forma e duração tais conforme idealizados por um ou mais autores. As ciber 

manifestações artísticas incluem, em contrapartida, uma mescla entre mecanismo e 

organismo, em outras palavras, uma mecânica que sofre interferência biológica em 

sua mecanicidade. Frente a esse contágio que fez surgir, em algumas décadas, 

nomenclatura especulativa intuitiva e contraintuitiva como “arte interativa” e “arte 

computacional”, a academia teórico-crítica das diversas áreas do conhecimento se 

deparou com objetos que, até certa extensão, transgrediam conceitos cujas 
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prerrogativas permaneciam inquestionadas há décadas (algumas delas talvez 

séculos ou milênios, se considerarmos as propostas no período clássico). 

 O principal aspecto da crise da teoria e da crítica nas artes foi que 

tivemos as definições dos objetos de estudo questionadas (esta crise vinha se 

estabelecendo na literatura, por exemplo, a partir das experimentações de Mallarmé 

e, mais tarde, pelo concretismo por uma questão de forma daquilo que seria 

literário), pois todas elas pressupunham uma recepção exclusivamente 

interpretativa, ou seja, o leitor ou a audiência entrava em contato com uma obra 

completa sobre a qual adicionava um esforço em capturar, intelectualmente, 

poeticidades em objetos estéticos e semânticos. Houve dificuldade em se 

estabelecer critérios e atributos para um receptor que, intuitivamente, foi chamado 

de coautor dos objetos cibernéticos. Esse aspecto da crise que envolveu, 

principalmente, a recepção das artes, encontrou abordagem acadêmica num 

movimento de retomada epistemológica que ficou conhecido como cibercepção e, a 

partir dela, estabeleceram-se conceitos que dialogavam com o advento cibernético 

das diversas artes. Neste capítulo analisaremos o percurso que procura identificar 

os jogos de computador como objetos advindo da cibercepção e demais conceitos 

que dela surgem. Essa revisão se faz necessária para que possamos alinhar o 

objeto dos jogos de computador com reflexões que o enxerguem como possível 

apenas pela indissociável relação homem-máquina. 

 

3.1 A cibercepção 

 

 A cibercepção pode ser interpretada como um movimento de “recepção e 

percepção de obras cibernéticas”, haja vista que a chegada dessas obras na 

contemporaneidade tecnológica ocasionou uma crise no estudo da teoria e na crítica 

de tais obras, conforme apontado anteriormente. A cibercepção pode ser vista, 

portanto, como uma resposta, um pedido de tempo para que as teorias fossem 

revisadas e (aqui varia de teoria para teoria) repensadas, recondicionadas, 

expandidas ou, simplesmente, reinterpretadas. No que diz respeito ao estudo da 

semiótica e da teoria literária, pensando na literatura digital, propõe Santaella que: 

 

Não há hoje um só setor da vida humana que não esteja mediado e 
permeado pelas tecnologias digitais. Estas penetram em nosso presente 
não só como um modo de participação, mas como um princípio operativo 
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também assimilado à produção criativa da qual a literatura faz parte. Por 
isso, a criação, a teoria e a crítica literárias exigem a redefinição de seus 
paradigmas herdados da era de Gutenberg (SANTAELLA, 2012, p. 229). 

 

 Aqui, a autora exerce o imediato reconhecimento de que os paradigmas 

devem ser redefinidos para que o devido estudo das obras que envolvem 

“participação” seja realizado, e este é o pensamento guia da cibercepção, ainda 

inserido no contexto atual. A participação prevista por Santaella adentrará um 

espectro de ampla discussão, a questão da interatividade. Mais do que revisitar as 

teorias, a cibercepção iniciou também pesquisa acerca do que há de novo nas obras 

cibernéticas, a sua profunda relação com o tempo e com o espaço, atributos esses 

que não eram mais criados a partir de uma figuração imaginativa inventiva, 

compartilhada por todos que entrassem em contato com a obra, mas a verdadeira 

confecção de um mundo outro, com seu próprio tempo e espaço. Considerando a 

narrativa literária, por exemplo, estamos falando de não apenas perceber os 

personagens por meio de uma descrição, mas da materialização deste personagem 

em toda a sua complexidade física e psicológica e, além disso, que ele esteja, até 

certo ponto, disponível para integrar experiências com o leitor (que assumiria outra 

função, além da leitura), ou seja, ocupar instâncias de interação. 

 A interatividade ocupa uma posição metafórica no conceito de ciborgue 

adotado como referência para a relação das obras cibernéticas com a recepção 

humana. Ela funciona como um fluido que não é sanguíneo, porém trabalha pela 

vida do organismo; e que não é oleico, porém trabalha pela funcionalidade do 

mecanismo.  Uma interação prevê ação e reação entre dois ou mais interagentes, 

mesmo que essas ações e reações sejam reflexivo-interpretativas. A comunicação 

seria, portanto, um processo interativo, mesmo que num determinado momento um 

dos interagentes cessasse de responder e passasse apenas a refletir sobre o que foi 

comunicado.  

 Nesse caso, a possibilidade de agir e reagir, mesmo que um dos 

interagentes não pretenda usufruir dela, configura o processo como interativo. Uma 

maneira de pensar a interatividade é por meio de uma analogia presente no poema 

O Corvo, de Edgar Allan Poe. Nele, o personagem humano dirige as suas falas a um 

corvo que ocasionalmente responde “Nunca mais”. Entretanto, podemos afirmar que 

esse processo de comunicação foi interativo? Se considerarmos a percepção 

semiótica de que o corvo não estava, de fato, capturando as informações 
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semânticas do personagem humano, então suas “respostas” não eram reações, mas 

ações primárias, ou seja, o corvo estava falando de si e para si e, nesse caso, o 

processo não teria sido interativo. Mas se considerarmos a percepção semiótica de 

que toda instância de comunicação é uma reação (ao ambiente, aos impulsos 

cerebrais, entre outras situações passivas de estímulo cognitivo, então toda 

comunicação seria interativa e, nesse caso, o fator mutável seria o interagente) o 

corvo não estaria, nesse caso, interagindo com o personagem humano, mas com 

seus estímulos cognitivos). Leiamos vários conceitos sobre a cibercepção: 

 

Na cibercepção, corpo e tecnologia, entre arte e ciência, apresentam 
pressupostos comuns: a arte pensa a dimensão filosófica das tecnologias; e 
a estética centra-se na sensorialidade de processos que resultam de seus 
efeitos, rejeitando a noção sujeito-objeto da arte da contemplação, arte da 
representação, até mesmo no vídeo, games, filme: ‘Geram-se momentos ou 
átimos em que construímos algo que nos faz ultrapassar a condição 
humana anterior às tecnologias interativas.’ (Ver DOMINGUES, 2011, p. 57) 
Momento este que é pensar a interatividade: teclar, mexer, girar, tocar, 
soprar, ativando links de menus de computador, ipads ou laptops. Deve 
gerar vida no sistema para gerar a experiência estética, em limites de 
percepção expandidos pelo leitor imersivo. (Ver ROCHA (2011, p.129) 
conclui: ‘A cibercepção norteia os processos fruitivos, hibridizando as 
noções de cognição e sensação na composição perceptiva, primeira 
camada semântica, espontânea e norteada pelas experiências tidas 
anteriormente e já automatizadas’ (In: PALO, 2019, p.8) 

  

 A cibercepção é, conforme apreendido até aqui, o movimento que 

considera as instâncias e as circunstâncias dos processos interativos entre homem e 

máquina na criação de obras artísticas e, no caso da literatura, existem 

circunstâncias tais que podem fazê-la repensar o papel do leitor, haja vista que este 

assumirá também um papel de interator. Em jogos de computador como Braid, é 

imprescindível a presença de um leitor, um agente que capture e sincronize as 

informações que se dão por filme, por textos escritos e também pelos sons, mas 

também é imprescindível a presença de um agente manipulador, alguém que 

configure às informações apreendidas um propósito. No entanto, apenas uma 

consciência assume as duas funções em Braid, e ela não se dá em instâncias 

separadas, a manipulação se sucede na mesma medida em que a informação é 

apreendida, o leitor joga – lê – manipula – lê – configura, e estas etapas se 

confundem, fazendo dele um leitor-jogador. É nesse sentido que reflete Santaella: 

 

A literatura eletrônica não pode ser vista com as mesmas lentes da literatura 
impressa, pois isso implica não vê-la de modo algum. Além disso, há que se 
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fazer a diferença entre a literatura eletrônica que nasce da transposição do 
impresso para o digital e a literatura que nasce no digital (digital-born). Há 
também uma outra diferença a ser observada entre esta última e a literatura 
que é performatizada no computador e, então, impressa em papel. Ainda é 
preciso lembrar que o contexto da literatura digital não pertence à galáxia de 
Gutenberg, mas sim ao mundo das redes e das mídias programáveis, quais 
sejam: games, animações, artes digitais, design digital, todos eles 
pertencentes à cultura visual eletrônica (SANTAELLA, 2012, p. 230). 

 

 O movimento ciberceptivo propôs às linhas críticas abrandarem os seus 

axiomas, ou pelo menos favorecerem pensamentos que operam sobre a adição de 

características a elementos já conhecidos. Ele sugere que não se deve mais pensar 

a literatura sem que seja revista a sua definição, de modo a abarcar a estrutura das 

novas mídias, e esse trabalho vem sendo efetuado desde a década de 1990, 

quando foi realizada investigação que discerniu, dentre as literaturas, o da literatura 

ergódica. 

 Pensar na teoria literária como uma que se referiu, até o presente 

momento, apenas ao seu modelo impresso, e que o especulado por séculos acerca 

desse modelo pode não ser o suficiente para a percepção semiótica de um modelo 

intrinsecamente conectado à tecnologia é o princípio norteador da cibercepção. Essa 

postura pode parecer determinante, entretanto se trata de comportamento cuja 

dificuldade se torna difícil de mensurar, pois não se deve nem descartar a teoria ou 

tampouco utilizá-la precipitadamente, bastando ver o conflito gerado através de, pelo 

menos, duas décadas, conforme observamos entre a ludologia e a narratologia. A 

vantagem, por assim dizer, é que as funcionalidades cibernéticas chegaram, mais ou 

menos ao mesmo tempo, para todas as manifestações culturais e artísticas, de 

modo que uma aliança entre as linhas de pensamento, pelo menos as filosóficas e 

cognitivas, torna-se possível. Este pensamento se encontra reforçado por Arantes: 

 

No campo das práticas artísticas e midiáticas, poderíamos dizer que, assim 
como o Renascimento foi marcado pela perspectiva, pelas técnicas de 
visualização – reveladoras dos pressupostos racionalistas e cartesianos da 
época –, os séculos XIX e XX parecem ter sido pautados pelas pesquisas 
na criação do movimento, pelo desenvolvimento de máquinas que simulam 
o movimento, pelo desenvolvimento de tecnologias cinemáticas, isto é, pela 
incorporação da dimensão do tempo no campo mais geral da arte [...] Na 
preocupação com a construção de obras cinéticas, rompeu-se com os 
preceitos da estética tradicional que preconizavam a imutabilidade, a fixidez, 
a forma fixa e perene (ARANTES, 2011, p. 26-27). 

 

 Já quanto à teoria literária, especificamente, precisamos compreender 

como ela se manifesta em espaço propriamente cibernético, e quais as mudanças 
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que esse espaço infere sobre o texto – constituindo, respectivamente, o estudo do 

ciberespaço e do cibertexto – até que possamos, cautelosamente, conceber esforço 

por uma teoria estética que considere estes fatores e, para esse fim, sustentamos o 

pensamento de Palo ao falar do fazer-se do tempo da página a partir da leitura de 

FALCI (2011, p.184): 

 

Enfim, a cibercepção (ciberpercepção) na relação com o tempo da página 
impressa para o meio eletrônico, faz o livro se aproximar do texto e 
transforma aquilo que no texto é intertextual no livro eletrônico, este passa a 
ter correspondência na pluralidade dos atalhos e na heterogeneidade de 
materiais, ou seja, de associações verbais, imagens e sons criados (PALO, 
2019, p. 9; grifos do autor). 

 

 A seguir, analisaremos o ciberespaço, ou ambiente virtual, o que 

tangencia a inserção de elementos visuais, sonoros, além dos textuais, à literatura, 

respeitando a conduta prevista pela cibercepção. 

 

3.2 O ciberespaço 

 

 O ciberespaço tem sido investigado pelo seu impacto na cultura social 

como um ambiente que surge entre a materialidade computacional e as conexões da 

internet. Contudo, a nós compete uma visão sobre tal conceito enquanto matéria, 

componente dos jogos de computador, não deixando de ser importante o estudo do 

comportamento dos seres que venham a habitá-lo. 

 Ele é um ambiente virtual, uma construção espaciotemporal manifesta por 

um dispositivo. De acordo com Santaella o “ciberespaço deve ser concebido como 

um mundo virtual global coerente, independente de como se acede a ele e como se 

navega nele.” (SANTAELLA, 2004, p. 40-41). Embora seja dito que o ciberespaço 

contemple a materialização de um mundo, isso não é bem verdade, pois 

normalmente temos acesso apenas a um fragmento de seu mundo em potencial. Em 

comparação com a narrativa literária, onde construímos o mundo habitado pelos 

personagens através da descrição das localidades e dos eventos, o ciberespaço dos 

jogos de computador é construído sensorialmente (por meio de elementos visuais e 

sonoros) e, também, pela descrição das localidades e eventos. Isso porque não é 

sempre que se chega a todos os cantos do mundo-jogo, apesar de ser possível 
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adquirir conhecimento sobre a sua extensão e profundidade espaciais, além do seu 

passado ou futuro, de acordo com as circunstâncias. Segundo Arantes: 

 

Diferentemente do mundo físico, o virtual é um mundo artificial, um mundo 
de dados constituído por informações numéricas e binárias. Assim, o virtual 
é um mundo totalmente diverso daquele das tecnologias óptico-eletrônicas, 
como a fotografia, o cinema e o vídeo, já que não apresenta nenhuma 
adesão à realidade física. Ao mesmo tempo, os mundos virtuais e sintéticos 
são um instrumento perfeito para explorar novos espaços que não 
obedeçam às regras do mundo físico, presas à geometria euclidiana 
(ARANTES, 2005, p. 111-112). 

 

 A noção de exploração que rodeia o ciberespaço é facilmente observável 

por meio de uma pequena experimentação envolvendo a narração: “O que será que 

há além daquelas montanhas? – indagou Pedro.” Não sabemos se Pedro é humano, 

ou o que entende por montanha, mas mesmo em uma expressão tão curta podemos 

apreender uma noção de tempo e espaço. Existem as tais montanhas nesse 

ambiente, e nem todos sabem o que há além delas. Podemos vislumbrar um 

percurso, um tempo de caminhada e uma miríade de possibilidades, mas muito 

provavelmente, um mundo e um universo muito maiores que as presentes 

montanhas. Em um ciberespaço poderíamos conhecer a fisionomia de Pedro e o 

aspecto de suas montanhas, poderíamos ouvi-lo dizer “o que será que há além 

delas?” e, ainda assim, como num filme, não necessariamente saberíamos o que se 

encontra além.  

 As possibilidades de navegação no ciberespaço dos jogos são limitadas 

ao que tenha sido permitido pelo seu programa, imbuído pelo dispositivo. É assim 

que o leitor-jogador de Braid assume o controle de Tim, de maneira restritiva, não 

sendo capaz, na maioria das vezes, de descobrir “o que há além daquela 

montanha”, e é por isso que não devemos pressupor uma relação de coautoria a 

este agente, pois ele se encontra limitado ao programa, à “regra” de Braid, que 

permite ao leitor-jogador interagir com o ciberespaço e é chamada de interface, um 

termo computacional amplo e que, contudo, possui uma predisposição à observação 

do leitor-jogador no momento em que passa a ler o jogo, pois ocupa posição que é 

diegética e extra diegética em relação à leitura ergódica da obra, relativizando 

sintagmas semióticos e semânticos que se dão dentro e fora do mundo-jogo. Isto 

nos fará, a seu tempo, relacionar a interface com a ideia de avatar, aquele que 

adquire propriedades de navegação no ciberespaço. De acordo com Arantes, “sob a 
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perspectiva da estética midiática, tanto o espaço como o tempo, essas ‘dimensões 

gêmeas’, não são pensados como entidades absolutas, mas como entidades 

maleáveis, móveis, líquidas e mutantes, construídas a partir de um processo 

dialógico com o interator.” (ARANTES, 2004, p. 137). Em outras palavras, o sujeito 

que adentra o ciberespaço passa a ser um sujeito interfaceado (COUCHOT, 1998). 

Estas perspectivas são semióticas e serão por nós investigadas em outro momento 

(vide capítulo 5). 

 O acesso a um ciberespaço nunca deixa de ser uma leitura, ela apenas 

adquire uma proporção dimensional. Segundo Alckmar “Entre a tradição impressa e 

o ciberespaço, então, se estabelece uma linha de comunicação pela 

multidimensionalidade textual que dá sentido às obras aí produzidas.” (ALCKMAR, 

2003, p. 61). O ciberespaço está para um ambiente em que os atributos sensoriais 

são renovados ou “reganhados”. Existe um (re)nascimento no ciberespaço, nova 

construção de padrões e perspectivas, como em uma criança que adquire a 

percepção semiótica de onde se encontra, em como se encontra e relativiza essas 

faíscas cognitivas com o seu intelecto, nós apreendemos o ciberespaço tão somente 

quando o adentramos, seja por qual caminho, mas não antes disso. 

 O dispositivo, assim como toda a sua carga filosófica do termo é, segundo 

o nosso entendimento, aquele que engendra e manipula todas as instâncias do 

ciberespaço, sejam elas espaciais, temporais ou políticas, o que se posiciona 

favoravelmente à existência de seres que nele habitam. Somos pela compreensão 

de um dispositivo eletrônico como:  

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 
elementos... [e entre estes] existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de 
posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes, 
[cuja finalidade] é responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, 
uma função estratégica dominante (FOUCAULT, 1996, p. 244-245). 

 

 Tais como as grandezas físicas do nosso universo, que nos limitam e 

libertam, o ciberespaço possui forças que se atraem e repelem e desencadeiam 

eventos súbitos ou calculados, embora nunca ultrapassando as suas fronteiras, 

apenas com uma mediação possível ao dispositivo. É o perpétuo jogo das forças 

que condiciona o surgimento da temporalidade e, com ele, dos eventos que dão 
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movimento aos objetos e seres no espaço. O ciberespaço integra um horizonte 

despido da carga semântica do nosso universo e que potencializa novas realidades. 

 Em Braid, estamos presos neste ciberespaço, e caminhar sobre ele não 

corresponde ao nosso caminhar, mas ao caminhar de Tim (que se dá em apenas 

duas dimensões). Isso não significa que o mundo de Tim seja absolutamente 

restritivo, como se a física só permitisse aos seres se deslocarem em duas 

dimensões, não há evidência o suficiente para isso, porém há evidência o suficiente 

para estabelecermos uma relação entre o movimento de Tim com o tempo, que ora 

avança e ora retrocede, e que em determinado momento se sincroniza à sua 

movimentação horizontal, avançando quando Tim se movimenta para a direita, e 

retrocedendo quando ele se move para a esquerda. Pretendemos estabelecer uma 

correspondência entre a determinação das forças do ciberespaço e a ludonarrativa 

de Braid. Na linha de pensamento de Alckmar: 

 

O ciberespaço não propicia, de forma alguma, uma infinidade efetiva de 
materiais, de referências diretas e indiretas. O que ocorre, na verdade, é 
que ele abre o campo dos possíveis de maneira até então inimaginável, 
bem acima das capacidades de processamento do ser humano [...] o meio 
eletrônico abre duas direções fundamentais para o leitor: de um lado, ele é 
instado a mapear um campo de sentidos possíveis, utilizando não apenas 
as linguagens costumeiras (visuais, verbais, sonoras etc.), mas também e 
sobretudo os processos, procedimentos e ferramentas informáticas 
(ALCKMAR, 2003, p. 61-62). 

 

  O ciberespaço permite a construção de saberes num espaço já 

construído. Ele intercede a favor de esforços cognitivos relacionados à interpretação 

que encontram fundamento nos alicerces mecânicos permitidos pelo dispositivo. O 

ciberespaço é o receptáculo virtual donde transitam signos a ele inerentes e os que 

surgem da dialética interativa entre o sentido humano e a arbitrariedade mecânica. 

 

O dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder e, ao mesmo tempo, 
sempre ligado aos limites do saber, que derivam desse e, na mesma 
medida, condicionam-no. Assim, o dispositivo é: um conjunto de estratégias 
de relações de força que se condicionam certos tipos de saber e por ele são 
condicionados (FOUCAULT apud AGAMBEN, 2009, p. 28). 

 

 O diálogo entre o ciberespaço produzido pelo dispositivo, as percepções 

sensoriais e intervenções mecânicas do leitor-jogador é o que torna possível aos 

jogos de computador serem entendidos como cibertextos ou, em outras palavras, 
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ciberespaços de onde pululam textos apreensíveis apenas pelo leitor-jogador que 

adentra este domínio. 

 

3.3 O cibertexto 

 

 O cibertexto representa a principal etapa para o estudo dos jogos de 

computador, sendo o elo entre a linguagem e a ludicidade. O reconhecimento de um 

texto como cibertexto infere, necessariamente, a percepção de que se trata de um 

objeto pertencente ao ciberespaço, cujo acesso se dá por meio de um dispositivo. O 

termo cibertexto foi cunhado por Espen Aarseth (1997), que o define da seguinte 

maneira: 

 

O conceito de cibertexto foca na organização mecânica do texto, ao sugerir 
que as complexidades do mediador sejam uma parte integrante da troca 
literária. Contudo, ele também centraliza a sua atenção no consumidor, ou 
usuário, do texto, como uma figura ainda mais integrada do que aquela 
reivindicada por teóricos da estética da recepção. A performance do leitor 
destes acontece toda em sua cabeça, enquanto o usuário do cibertexto 
também performa num sentido extranoemático (AARSETH, 1997, p. 1; 
tradução nossa). 

 

 As noções de texto presentes na filosofia do cibertexto são as que já 

haviam sido revistas pelo movimento estruturalista e pós-estruturalista, conferindo a 

ele algumas características que transgredem as noções primárias de texto, a saber 

algumas delas:  a) o reconhecimento de signos diferentes de letras ou números, ou 

seja, signos cuja percepção semiótica conferem valor semântico à composição; b) 

que a disposição tipográfica dos elementos textuais afeta a sua resolução 

semântica; c) que o receptáculo do texto se transforma, pelo processo da semiose, 

em texto, entre outras características que, alguns diriam, faz com que ampla 

dimensão de objetos sejam considerados textos. De qualquer forma, o conceito de 

texto fica automaticamente desafiado a partir do momento que ele adentra o 

ciberespaço e, por isso, torna-se objeto de estudo da cibercepção. 

 A exigência que o cibertexto faz do seu leitor para que ele possa percorrê-

lo, rigorosamente determinada pelo dispositivo, é o que recondiciona o leitor como 

ocupante do ciberespaço, ou seja, o leitor deixa algo de si para trás – ou reconfigura 

algo em si – para que o dispositivo aceite a sua entrada. Numa reflexão filosófica do 

cibertexto, quando o leitor adentra o ciberespaço ele já não é ele mesmo, e sim um 
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representante, e que recebe o nome de avatar. Esta etapa de configuração ou 

reconfiguração dialoga diretamente com a noção do dispositivo foucaultiano que, 

lembrando, relaciona forças, dentre as quais as de natureza social e política. Ao 

adentrar o ciberespaço proposto por um cibertexto, o leitor se torna um ser vivente 

(AGAMBEN, 2009) desse espaço, sujeito não apenas às suas leis, mas a todos os 

processos semióticos derivados desse ambiente. Não se submeter a essa 

correspondência de forças significa não adentrar o ciberespaço de modo algum, e o 

dispositivo é o que assegura que isso aconteça. Trava-se, entre o usuário e o 

cibertexto, uma espécie de jogo, pois para que o primeiro possa acessar o segundo 

ele deve interpretar e seguir regras.  

 Esse reconhecimento coloca o leitor do cibertexto em uma posição 

multidimensional, afinal, ele adquire pelo menos uma característica de jogador, haja 

vista que as suas ações podem, inclusive, acarretar falha no seu acesso; além disso, 

a relação com o cibertexto é aquela de ação e reação, o leitor interpreta o cibertexto 

e age – o cibertexto captura a ação do leitor e reage e, portanto, o leitor adquire 

também uma característica de interator. Estamos diante, portanto, não mais apenas 

de um leitor, mas de um leitor-jogador-interator, e chamá-lo apenas por uma dessas 

características, como viemos evitando até então, é desvalorizar o esforço 

despendido na leitura de uma obra inserida num ciberespaço. Acerca da 

necessidade de nos referirmos a esse leitor potencializado, percebemos como válida 

a reflexão de Palo, segundo a leitura de FALCI (2011): 

 

Vê-se que a forma de atuar do cibertexto aproxima-se de qualquer narrativa, 
já conferido por Paul Ricoeur. Com a diferença de que ao autor, caberia a 
disposição das estruturas prefiguradas para o leitor, e as histórias ainda não 
narradas então aparecem como histórias em estado latente, dando ao leitor 
as experiências de um tempo prefigurado, para, depois, ser refigurado por 
ele mesmo. Realizaria, certamente, a mímese não mais na decomposição 
da percepção em sensações, mas, num processo amplo, que no ambiente 
imersivo estaria atuando num denominado processo de escrileitura (PALO, 
2019, p.6-7, Ver FALCI, 2011, p. 193; grifos do autor). 

 

 Tal processo estaria ligado à tecitura que o leitor do cibertexto realiza 

quando faz escolhas que influenciam o desencadeamento do texto. Entretanto, o 

processo de escrileitura, conceitualizado como “um texto que reivindica uma postura 

multivalente de coautoria entre leitor e escritor para tornar-se, dessa maneira, um 

exercício de pensamento.” (CORAZZA, 2007) deixa abertura para que esse leitor do 

cibertexto seja visto como coautor da obra, pensamento que o representou num 
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momento pré-ciberceptivo, o que não ocorre em nenhuma outra instância. Para que 

fique claro esse posicionamento, precisamos nos aprofundar na estrutura do 

cibertexto. 

 O cibertexto é uma obra eletrônica e textual realizada por um ou mais 

autores. Diferentemente do livro impresso, o cibertexto precisa ser acessado via 

computador ou dispositivo específico. No entanto, este acesso não ocorre em 

conformidade com a manipulação de um livro, já que possui etapas controladas. 

Quando estamos diante de um livro impresso, possuímos acesso à sua totalidade, 

ou seja, podemos abri-lo e começar a ler por qualquer página e, embora essa 

conduta afete drasticamente a integridade do texto, ela é possível ao códex 

tradicional. 

 Em um cibertexto, por outro lado, o leitor possui acesso apenas a um 

fragmento de texto, que deve ser interpretado e superado para que o leitor tenha 

acesso aos demais fragmentos. Segundo Aarseth “É útil fazer distinção entre as 

linhas que aparecem para os leitores e as que existem no texto, já que nem sempre 

são as mesmas. Em busca de termos melhores, eu chamo as primeiras de scriptons 

e as últimas de textons.” (AARSETH, 1997, p. 62; tradução nossa), por isso, o leitor 

de um cibertexto trava conhecimento com um objeto completo ou consolidado, ou 

seja, possuidor de um texton. As inferências das ações do leitor sobre o que é a ele 

disposto, ou scripton, resultarão apenas em outros scriptons já previstos pela 

integridade do cibertexto. Em outras palavras, o leitor fica apenas com a ilusão de 

que está manipulando o texto a seu favor, o que desfavorece a compreensão de sua 

ação como a de um escrileitor. Isso não significa que esse leitor-jogador não possa 

desencadear as suas próprias linhas narrativas dentro de um cibertexto, e que essas 

linhas sejam absolutamente únicas. Tomando a nossa maior referência como 

exemplo, em Braid o leitor-jogador pode realizar a mesma ação em um segundo, ou 

em dez dias; ele pode obter sucesso na resolução de um objetivo em sua primeira 

tentativa, ou na tricentésima; e ele pode concluir todo o jogo sem morrer uma única 

vez, ou tendo morrido quinhentas vezes, dentre outras instâncias de operação sobre 

o objeto do jogo que tornaria a sua experiência única. Dessa maneira, por mais que 

não possamos dar ao leitor-jogador o título de autor, já que (no caso de Braid) ele 

não manipula o texton, ele possui maneiras de criar as suas linhas narrativas dentro 

da ludicidade. Sua atividade, portanto, não deve ser chamada de autora, mas sim 

ergódica. 
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 Tais reflexões nos levam, aqui, a nomear leitor ergódico aquele que se 

propõe a acessar um cibertexto, haja vista que esta alcunha abrange tanto as 

características de leitor, jogador e interator. O leitor ergódico é aquele que também 

acessa os jogos de computador, entendendo que tais jogos podem possuir um 

cibertexto em suas composições. A leitura ergódica pode também ser vista como 

uma ciberleitura, pois o prefixo ciber também compreende o contexto de leitura no 

ciberespaço, que, por sua vez, considera as imposições do dispositivo para o seu 

acesso. Passemos, oportunamente, para a revisão deste conceito. 

 

3.4 A ciberleitura 

  

 O leitor ergódico não deixa de construir, em sua leitura, uma inscrição 

sobre o cibertexto, aqui compreendida como a singularidade da escrita. Ao realizar o 

procedimento ergódico, cada leitor fará eclodir no horizonte do ciberespaço um 

evento singular quanto à sua temporalidade, espacialidade e carga semântica. Em 

outras palavras, a sua experiência registra uma linha narrativa singular a cada 

contato com o cibertexto, mesmo que as suas ações tenham sido as mesmas ao 

longo de repetidos acessos, conforme lemos a seguir:   

 

No cibertexto, os gestos de escrita e leitura são realizados diante de 
imagens, ícones, movimentos e processos a comportarem os 
deslocamentos realizados pelo autor e leitor durante a construção de um 
texto. Ou melhor, esta ação se realizará, se eles souberem experimentar o 
surgimento da diacronia na sincronia, e, mais, não espacializar o tempo. 
Esta experimentação significa deixar o tempo ser atravessado por 
significações sedimentadas em forma de cultura, condições necessárias 
para fazer surgir diferenças entre o que é e o que poderá ser (PALO, 2019, 
p.6 (Ver FALCI, 2011, p. 193; grifos do autor). 

  

 A relação entre o dispositivo e a literatura prevê, ao menos, três 

possibilidades, e que podem ocorrer simultaneamente: o dispositivo pode servir de 

suporte para a literatura, dimensionar as ações verbais e inseri-las num espaço 

sobre o qual vigoram diferentes leis; o dispositivo pode, dentre outros objetos 

semióticos, conter literatura, e, nesse caso, o objeto literário se encontrará rodeado 

por outros signos que podem ou não interagir com ele; o dispositivo pode, fazendo 

valer ainda mais a ação de seu nome, dispor literariamente o ciberespaço, ou seja, 

podem se transformar numa coisa só e, nesse caso, entramos em contato com um 

objeto ciberliterário. No contexto da cibercepção, caberia ao leitor tradicional realizar 
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uma leitura sobre o objeto literário de primeiro e segundos casos (apesar de, no 

segundo caso, precisar encontrar o objeto literário no ciberespaço). No terceiro caso, 

porém, ele precisará realizar ação compatível com objeto que é orgânico e 

mecânico, ou seja, ele precisará operar o dispositivo para que seja capaz de ler – 

realizar leitura interpretativa da mecanicidade, configurá-lo para, então, realizar 

leitura interpretativa dos signos desencadeados a partir desse processo, o qual 

chamamos ciberleitura. 

 A função daquele que realiza a ciberleitura, o ciberleitor, é, portanto, 

aquela que requer maior esforço que a do leitor convencional, não desconsiderando, 

obviamente, o esforço interpretativo que representa o fundamento deste último e que 

é também uma importante etapa para o surgimento de um leitor imersivo 

(SANTAELLA, 2004). Por não se tratar do mesmo objeto, contudo, não se pode 

contar apenas com o leitor do primeiro, pois ele precisa se submeter à 

transdimensionalidade (transgressão dimensional) proposta pelo dispositivo, antes 

que possa, propriamente, interferir nas circunstâncias previstas pelo cibertexto. 

Somente pelo interfaceamento do agente de leitura ele será capaz de realizar 

atividade coerente com o ciberespaço. A ciberleitura é, segundo nossa hipótese, 

uma potência adicional à do leitor imersivo, 

 

um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num 
roteiro multilinear, multisseqüencial e labiríntico que ele próprio ajudou a 
construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, 
músicas, vídeo etc. [...] um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na 
hipersubjetividade de infinitos textos num grande caleidoscópico 
tridimensional onde cada novo nó e nexo pode conter uma outra grande 
rede numa outra dimensão. (SANTAELLA, 2004, p. 33). 

 

 E que, além disso, reconfigura o tempo, o espaço e as ações da leitura, 

que age sobre os seus mecanismos, manipulando uma complexa abstração de 

sentidos cognitivos virtualizados, que influencia e é influenciado pelo cibertexto. O 

ciberleitor é um estranho que se torna um ser vivente do ciberespaço, alguém que é 

a ele inerente e, ao mesmo tempo, dele destituído, e por isso faz uso de um avatar, 

termo emprestado da religião hindu e que procura esclarecer a representação do 

usuário no ambiente virtual como íntegra ou confundida com a de personagens 

imaginários e/ou antropomórficos. 

 A fim de esclarecer o conceito, recorramos ao filme Avatar (CAMERON, 

2009). Nele, o protagonista Jake Sully precisa interagir (ter as suas ações 
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respondidas) com o planeta Pandora. O planeta, em sua profundidade semiótica e 

semântica, é formado por um ecossistema, que abrange a sua disposição geográfica 

de terra e água, fauna, flora, cadeia alimentar selvagem, fenômenos naturais e 

relacionamento político entre os seres. Jake Sully, sendo um ser humano habitante 

do planeta Terra, sequer possui organismo biológico compatível com o planeta, além 

de desconhecer totalmente os aspectos destacados acima a partir do ecossistema 

de Pandora. Usando de ficção científica, o longa coloca a mente de Sully no corpo 

de um avatar, corpo este apropriado para sobreviver em Pandora, ou seja, inserido 

em sua agressividade biológica e adaptado para percorrer pelo planeta. A partir 

desse novo corpo, Jake pode devidamente interagir com os demais seres viventes 

sendo, inclusive, capaz de realizar ações a ele nunca imaginadas, dada a limitação 

do seu verdadeiro corpo, como é o caso do bound (conexão), um atributo das tribos 

nativas na’vi. Agora nos coloquemos no lugar de Jake Sully para averiguação dos 

processos da ciberleitura –  o ciberespaço é nossa Pandora, e o nosso avatar é 

qualquer coisa que o dispositivo exigir como pré-requisito para que possamos entrar 

nele. Ou seja, a exigência realizada pelo dispositivo não é um tributo ou uma forma 

de pagamento, mas uma condição absolutamente essencial para a nossa 

“sobrevivência” no ciberespaço. 

 Dessa forma podemos inferir que o cibertexto não poderia ser lido por 

alguém que não esteja a ele conectado como parte integrante dos seus processos. 

Em outras palavras, para que a ciberleitura ocorra, não basta que o leitor esteja 

inserido no ciberespaço, ele precisa estar nele inscrito. Tal inscrição faz com que a 

interação do leitor deixe suas marcas, haja vista que, ao ocupar um espaço, mesmo 

que vazio, um elemento – ou signo/processo – precisa se alocar (reorganizar o 

espaço). Por isso a ciberleitura não deixa de ser um processo de escrileitura, 

lembrando a importância de ter bem clara a distinção do ciberleitor e do autor, pois, 

quando o ciberleitor entra em cena, o autor já tem finalizado o cibertexto, e, portanto, 

a sua flexibilidade ao receber o ciberleitor é, até certo ponto, calculada. Esta 

resolução dialoga com o previsto por Palo, a partir da leitura de Almeida (2011) 

sobre o que é o tempo da leitura na poética digital: 

 

Nas poéticas digitais, o tempo da leitura se confunde com o tempo anterior 
ao da configuração. Tempo que pode ser visível numa programação 
resolvida no monitor ou no dispositivo de visibilidade em que a obra 
aparece. Sua configuração define a possível reconfiguração que ele mesmo 
produziu. Todavia, é relevante dizer que outro leitor produzirá uma nova 
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tessitura, uma nova configuração disponibilizada pelo autor (PALO, 2019, 
p.7; Ver ALMEIDA, 2011, p. 202). 

 

 A ação do ciberleitor pode ser entendida como a leitura do ciberespaço 

enquanto construção semiótica una. Ou seja, para que seja realizada a leitura de um 

cibertexto, o seu leitor (em potencial) deve estar nele inscrito e, além disso, respeitar 

as suas relações de força (leis físicas e políticas). Retornando ao nosso exemplo, 

Jake Sully era capaz de sobreviver em Pandora por meio de seu avatar. Isso não 

descartava, no entanto, o fato de que ele precisava se alimentar (ou mesmo 

respirar/manter a sua saúde); porém o quando ou quanto ele precisava se alimentar 

havia mudado drasticamente quando comparado ao seu corpo humano, embora ele 

sequer lembrasse da sensação de sentir fome com outro corpo. Além disso, Jake 

precisou entrar em conflito com a natureza de Pandora, haja vista que, naquele 

planeta, até mesmo os animais selvagens possuíam uma conexão mística com os 

processos a ela inerentes. Somente ao reconhecer esses fatores é que Jake pôde, 

efetivamente, estabelecer uma relação com os seres (os animais e as tribos na’vi) 

para que pudesse alcançar o seu objetivo. Suponhamos que Jake não fosse capaz 

de se adaptar a esses novos processos semióticos; nesse caso, mesmo com um 

corpo adequado, ele não conseguiria sobreviver, e essa comparação corresponde a 

outra característica do nosso ciberleitor, ele precisa realizar uma performance 

aceitável para que aquilo que o representa no ciberespaço continue sendo 

efetivamente reconhecido. Esta performance, que é um esforço realizado pelo 

ciberleitor para continuar sendo no ciberespaço que Aarseth (1997) chamou de 

atividade ergódica. Segundo ele: 

 

O cibertexto coloca o seu leitor em potencial em risco: o risco da rejeição. O 
esforço e energia exigidos do leitor pelo cibertexto eleva os investimentos 
da interpretação para aqueles da intervenção. Procurar conhecer um 
cibertexto é um investimento de improviso pessoal que pode resultar tanto 
em intimidade quanto em falha (AARSETH, 1997, p. 4; tradução nossa). 

 

 E quais são as consequências de ter sido rejeitado pelo cibertexto? Não 

existe uma única resposta para essa pergunta. O mais comum é se ver fora dele (ou 

de volta ao seu início) e precisar realizar novamente as etapas até que se alcance 

novamente um estado semelhante ao que se encontrava no momento da rejeição e, 

nesse caso, procurar uma ação alternativa que se supere em eficácia. Dependendo 

do cibertexto, contudo, o ciberleitor, mesmo diante da falha, não se verá rejeitado, 
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mas apenas realocado no ciberespaço, tudo dependerá da disposição textual do 

cibertexto em sua integridade, o seu texton. À medida que o ciberleitor trava 

conhecimento com o cibertexto, ele pode inclusive prever qual será o seu destino em 

caso de sucesso ou falha, e essa habilidade fará importante distinção às 

características presentes nos jogos de computador que serão aqui analisados, pois 

a habilidade de um ciberleitor em apreender as complexidades de um cibertexto 

farão com que ele se torne, ao mesmo tempo, um jogador eficiente. Trataremos 

desse assunto em seu devido tempo, bastando saber, por ora, que, quando diante 

de um cibertexto, a ideia provocativa de que “há leitores e leitores” possui maior 

potência. Em Braid, o sucesso e o fracasso existem e inexistem ao mesmo. O 

ciberleitor controla o personagem Tim, e pode cometer erros que levam, inclusive, à 

morte do personagem; tais erros podem ser, contudo, imediatamente corrigidos, 

dada a relação de Tim com o tempo e a mecânica de reversão da entropia conferida 

ao ciberleitor pelo pressionar de um botão. Deste modo, a falha é um sucesso em 

Braid, pois o erro permite a validação de um processo temporal inferido pelos textos 

escritos e mecanizado pelas condutas do jogo. Tais argumentações dialogam com a 

nossa hipótese, da construção poética ludonarrativa pela experiência estética.  

Acerca disso, Palo lê FALCI (2011) sobre a construção poética: 

 

No cibertexto, há uma exigência de construir a configuração da narrativa, 
tarefa essa do leitor imersivo que é dotado de apurada cibercepção capaz 
de alcançar os signos regidos por leis ou regras (legisignos). Nesse 
ambiente, a construção poética manifesta-se como fluxo de modificações e 
recombinações, pois está num processo de escrileitura, no qual cria a obra 
que ele próprio irá experimentar. Porém, na interatividade, um outro leitor 
poderá realizar uma outra narrativa material, uma nova tessitura, além de 
torná-la disponível como mais uma configuração daqueles fragmentos 
expostos pelo autor (PALO, 2019, p.7-8, Ver FALCI, 2011, p. 198; grifos do 
autor). 

 

 Ficamos assim com a ideia de que a ciberleitura é uma tarefa aprimorável 

(pelo condicionamento/treinamento do ciberleitor) e que se trata de atividade 

interpretativa e ergódica, uma exigência do cibertexto para que alguém tenha acesso 

ao seu ciberespaço. Em relação a este último, expandimos a sua noção para que ela 

possa compreender de maneira ainda mais potente a correspondência das forças 

que nele vigoram. Vale lembrar, contudo, que o ciberleitor nunca é apenas o seu 

avatar. Ele é, antes de tudo, um ser vivente transdimensional que, de certa forma, 

polui o ciberespaço com outros processos de significação. Quando Jake Sully 
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interage com Pandora, ele ainda a compara com o seu planeta Terra, e procura (em 

vão) estabelecer valores comparativos entre aquilo que ele encontra e aquilo que ele 

se lembra, mesmo que o seu corpo não pertença, naquele momento, à realidade do 

planeta Terra. O ciberleitor é sempre, portanto, um invasor do ciberespaço, um 

transgressor causal, que perpetuamente procura estabelecer uma dialética 

impossível entre a sua semiose e a do ciberespaço. Nesse sentido, ele lida com 

material que atravessa as dimensões, e que passa (talvez) despercebida pelo 

cibertexto, uma presença e não-presença simultânea ou presença/ausência, para 

utilizarmos termos emprestados dos estudos do teatro de animações. Algumas de 

nossas experimentações em nosso último capítulo lidarão com esse paradigma, por 

ora bastando a reflexão de Alckmar sobre o assunto: 

 

diante de uma legião de possíveis que se abre na tela e ao toque dos 
dedos, ao alcance dos automatismos e das interações, quaisquer 
interpretações deverão ser resultado de escolhas fundadas não apenas em 
coerências e consistências das diferentes linguagens envolvidas, mas 
também em lógicas de edição e de construção de espaços significantes 
multidimensionais (ALCKMAR, 2003, p. 62). 

 

 Chegamos, aqui, a um ponto de nossa reflexão ciberceptiva em que 

reconhecemos o cibertexto como capaz de “acomodar” o ciberleitor em sua 

existência virtual, e que esse se torna um ser vivente, sujeito às leis, ao sucesso e 

ao fracasso no ciberespaço. É chegado o momento de refletirmos acerca das 

mudanças as quais a presença do ciberleitor (e da sua atividade ergódica) engendra 

no cibertexto, afetando a sua configuração estética (prevista pelo texton). A etapa 

seguinte tratará da ciberestética e dos esforços do cibertexto por uma percepção 

crítico-artística. 

 

3.5 A ciberestética 

 

 Os movimentos teóricos literários pós-formalista, estruturalista e pós-

estruturalista viram surgir o conceito da estética da recepção como uma percepção 

da literatura que se manifesta quando ela é recebida (ou percebida) pelo leitor. Esta 

estética entende a leitura da literatura como um fenômeno, nos postulados da 

fenomenologia de Husserl (1859-1938) e tem como um dos seus pressupostos a 

noção de que “a experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com 
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seu efeito estético, isto é, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva.” 

(JAUSS, 1979, p.45), ou seja, o momento da fruição estaria relacionado com a 

função estética da obra. Não nos cabe aqui analisar em profundidade a estética da 

recepção, mas partir dela para a cibercepção. Estas noções e correspondências 

estéticas entre leitor e leitura, já observadas por Aarseth (1997), dizem respeito 

também ao leitor ergódico, mas é por este ultrapassado no sentido de que, para o 

leitor tradicional, cabe a interpretação e, para o leitor ergódico, cabe interpretar e 

intervir. Analisemos a relação entre as teorias sob o fio de um pequeno contexto: 

uma mãe de duas crianças os flagra em uma briga e, após separá-los, deseja saber 

o motivo do conflito. O leitor convencional terá acesso a ambos os discursos a seu 

tempo, poderá ler e reler as informações e daí tirar as suas conclusões; enquanto o 

leitor ergódico, no papel da mãe das crianças, poderá interferir diretamente no 

resultado da questão, privilegiando um ou outro. Isso se dá de acordo com o 

observado por Aarseth: 

 

Um leitor, não importa o quão arduamente engajado esteja com o 
desenrolar de uma narrativa, não possui forças. Como um espectador de 
um jogo de futebol, ele pode especular, conjeturar, extrapolar, até mesmo 
gritar ofensas, mas ele não é um jogador. Como o passageiro em um trem, 
ele pode estudar e interpretar a paisagem que se altera, ele pode deitar os 
olhos onde quer que lhe agrade, pode até mesmo acionar o freio de 
emergência e sair, mas ele não é livre para mover os trilhos em uma direção 
diferente. Ele não pode ter o prazer da influência que o jogador possui: 
‘Vamos ver o que acontece quando eu faço isso.’ O prazer do leitor é o 
prazer do viajante. A salvo, mas impotente. (AARSETH, 1997, p. 4; tradução 
nossa, grifos do autor) 

 

 Não devemos, no entanto, nos deixar enganar pelas aparências, pois o 

cibertexto não é um ambiente livre de restrições sobre o qual todas as 

funcionalidades do leitor ergódico são levadas em consideração. É preciso lembrar 

que absolutamente tudo o que ocorre no ciberespaço é mediado e controlado pelo 

dispositivo e, por ele, são restritas certas dimensões de efeitos previsíveis ou mesmo 

de encadeamentos concebidos como naturais (causa e consequência). Em outras 

palavras, nem tudo é permitido ao leitor ergódico realizar. Ao exercer “controle” 

sobre o personagem Tim, o ciberleitor não pode fazer com que ele se deite e durma, 

por exemplo, ou mesmo que beba água, mesmo que se ponha em pé dias a fio, pois 

existe uma correspondência absoluta entre a obra Braid e o que se pode fazer, uma 

vez envolvido em seus processos. Ironicamente, Tim pode alterar a entropia 

universal, mas não pode comer uma maçã. Em outras palavras, existe uma seleção 
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de ações, permissões interventivas, cujas qualidades direcionam a ludicidade para a 

narrativa, nela se encontram e se manifestam esteticamente. Esta restrição pode ser 

vista como um controle sobre o controle, e é o que permite ao cibertexto adquirir 

uma estética que se desenvolve no processo ou, segundo Arantes: 

 

Partimos, neste trabalho, da hipótese de que as novas tecnologias 
midiáticas instauram uma estética do fluxo, daquilo que se dá em trânsito e 
em contínuo devir. Fluxo é a qualidade, ato ou efeito de fluir. Diz respeito ao 
movimento de um líquido e também à substância que facilita a fusão de 
outras. O fluxo, além disso, constitui-se como característica primordial dos 
fluídos, representando aquilo que não tem forma fixa e durável [...] O 
conceito de fluxo, como metáfora para pensar a estética contemporânea 
surge, portanto, como contraponto aos discursos estéticos da tradição, que 
pregam a forma fixa e perene: índices da beleza, da objetividade e do 
princípio de verossimilhança (ARANTES, 2011, p. 21-22). 

 

 A ideia de uma estética que se configura e reconfigura de maneira 

contínua (em fluxo) desafia não apenas a estética artística convencional, mas aquela 

revisitada após o período clássico, a qual procurava definir critérios de beleza. Uma 

estética do fluxo não perde de vista o seu objeto, ao contrário, ela prevê as 

complexidades da cibercepção e se modela à ciberleitura, considerando (e aqui 

entra a observação de Aarseth) a recepção do elemento constituinte em suas 

produções semânticas. Nesse sentido, não é de se estranhar que o dispositivo limite 

a atividade ergódica do ciberleitor, de maneira a atingir o maior grau de suas 

poéticas cibertextuais, as experiências estéticas. Segundo Palo (2019, p. 7) “é na 

construção da poética digital que também se edifica o ambiente imersivo, cabendo 

ao leitor imersivo criar a sua própria obra ao experimentá-la na cibercepção.” 

 A experiência pode ser conceitualizada como um momento devir, oriundo 

de uma organização de ações sobre um contexto conhecido que devolve 

paradigmas desconhecidos relacionados a esse contexto. Ao atravessar um 

cibertexto, o leitor não possui informação prévia sobre a reação às suas 

interferências. Existe, contudo, uma previsão/suposição a partir do esforço 

interpretativo, um processo que se repete e que atravessa diversos níveis da 

semiose peirciana, como o reconhecimento de índices e a significação. Seguindo 

com o nosso pequeno exemplo, a mãe das crianças poderia possuir a informação 

prévia de que “o filho tal sempre provoca o outro” e essa adição interpretativa 

influenciaria a atividade ergódica. 
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 A ciberestética percebe que as mídias interativas são capazes de, em sua 

estrutura, desencadear efeitos que pressupõem a inserção orgânica, o controle, o 

desbravamento e a manipulação computacional interativa de uma maneira diferente 

daquela do leitor tradicional. Em um livro impresso, o leitor pode exercer certo 

controle temporal, como demorar-se na leitura de um trecho e acelerar a leitura de 

outro; ele pode, em sua percepção semiótica, recolher informações desse tempo de 

leitura e atribuir (como conjectura) às tramas do texto. O leitor ergódico, por sua vez, 

pode atrasar ou acelerar a realização de uma ação (sob o risco de ser punido por 

isso) e, dessa forma, vir a alimentar o fluxo estético com informação personalizada. 

Este tipo de manipulação temporal dependerá, contudo, das permissões concedidas 

pelo cibertexto entre trabalho e sujeito. Em Metal Gear Solid 3: Snake Eater 

(KONAMI, 2004), o personagem Naked Snake se vê obrigado a matar a sua 

mentora, conhecida como The Boss; ele aponta a sua arma e precisa apertar o 

gatilho e, no entanto, cabe ao ciberleitor realizar essa ação. Com o apertar de um 

botão ele transmite a informação ao cibertexto de que o gatilho deve ser 

pressionado, mas por que ele faria isso? Quais são as motivações de Snake em 

matar a sua mentora, e quem é essa personagem que se chama The Boss? O 

ciberleitor pode levar um minuto, vinte e quatro horas ou qualquer outro tempo para 

realizar esta ação e, no entanto, não mais de dez minutos terão se passado no 

ciberespaço da obra Metal Gear, porque este foi o tempo que a personagem The 

Boss determinou para que este conflito fosse encerrado, e no entanto aqui um 

dilema fica estabelecido, que é interpretativo, mas também mecânico e filosófico 

moral, e que consideramos como uma poética ludonarrativa – o ciberleitor não 

poderá escapar do horizonte de eventos, Snake matará The Boss, mas em que 

momento desta delicada relação? Trata-se de um tempo poético estabelecido pelo 

contexto cibertextual. Nestas investidas fruitivas, imanência e estética se imiscuem 

na direção de uma pragmática sígnica marcada por rastros indicadores de um 

diálogo criativo. Esta pragmática passa por estágios entre estados estéticos e 

fruitivos para afinal entrar na pragmática estética, ou seja, na criação. 

 

A cada nova navegação ocorre sempre uma experiência de contato com a 
experiência poética prefigurada. Isso porque o receptor-participante cria seu 
próprio ambiente imersivo ao experimentar a obra por suas próprias 
combinações, e elabora uma poética que exercita um potencial 
comunicativo esteticamente traduzido pela obra, ao deixar o tempo ser 
atravessado por significações já sedimentadas em forma de cultura, dando 
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espaço para as diferenças surgirem entre o que é e o que poderá ser [...] 
Trabalho e sujeito são um só na construção da fruição ou sensações 
estéticas num enxergar projetado do sujeito interfacetado, em que o 
imanente e os estados estéticos confundem-se, entre o sensível e a 
pragmática da experiência fruitiva. Esta pragmática deixa de ser um estado 
de investidas, escolhas e contemplação para ser um estágio de criação, 
uma pragmática sígnica experimental marcada por rastros materiais 
instantâneos das mentes fruidoras-criativas em diálogo estético (PALO, 
2019, p. 9-10; Ver ALMEIDA, 2011, p. 201). 

 

 O ciberleitor de Braid não é alguém que “faz valer as regras do jogo”, mas 

alguém que toma decisões sobre o espaço e sobre o tempo, sendo capaz de 

perceber que essas decisões afetam o ciberespaço de maneira irreversível, por mais 

que o ciberleitor manipule um personagem que manipula o tempo. O dilema 

temporal é estético em Braid, e ele se dá pela experiência, pois é o jogador quem 

deve apertar o botão do tempo e se responsabilizar por ele. Braid é uma experiência 

temporal estética. A ciberestética, juntamente com os demais ciberconceitos, 

integram prerrogativa essencial para que possamos averiguar o universo dos jogos 

de computador. Nos capítulos seguintes adentraremos o estudo dos aspectos do 

jogo e o seu diálogo com estruturas textuais. 
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4 ASPECTOS DO JOGO 

 

Os grandes erram sempre ao brincar com os seus inferiores. 
A brincadeira é um jogo, e um jogo pressupõe igualdade. 

Honoré de Balzac 

 

 O jogo tem sido elemento presente em todas as sociedades, incluindo o 

mundo animal. Ele tem repercutido em diferentes graus de intensidade e sido levado 

em consideração por diferentes áreas de interesse comum devido à sua 

multidimensionalidade e proporção. O jogo de azar, por exemplo, costuma ser 

malvisto na maioria das culturas, e o jogo de estratégia costuma ser incentivado 

como prática pedagógica e exercício cognitivo. Alguns jogos ocuparam, durante 

muito tempo, uma posição controversa, como o jogo de poker, que era considerado 

como um jogo de azar e, após anos em debate marcados por perícia comprobatória 

da estratégia envolvida na sua prática a médio e longo prazo, o jogo deixou de fazer 

parte da lei brasileira, por exemplo, que proibia qualquer tipo de jogo baseado 

exclusivamente na sorte. Desde então a comunidade de jogadores brasileiros de 

poker ultrapassou a marca dos sete milhões. O jogo de xadrez, por outro lado, 

ocupa, e sempre ocupou, uma posição consolidada na maioria das culturas, tendo a 

sua prática incentivada desde a infância, e sendo tradicional em alguns países, 

como a Rússia.  

 Organizada oficialmente pela FIDE (Federação Internacional de Xadrez), 

a atividade pode ser encontrada, inclusive, como disciplina em unidades escolares. 

Embora seja um jogo tão respeitado, a maioria dos críticos ficaria com o pé atrás em 

apontá-lo como algo além de um jogo. Supostamente, o ex-campeão mundial de 

xadrez Anatoly Karpov teria anunciado, após a sua aposentadoria, que o “Xadrez é 

tudo: arte, ciência e esporte.” Esta suposta afirmação tem sido apontada como 

provocativa ao estudo crítico das diversas artes, que ao longo da história dificilmente 

inseriu o paradigma do jogo como artístico. O que potencializou a provocação foi a 

observação do potencial mimético do jogo, cujas peças necessárias para o seu 

desenrolar possuem estética plástica representativa de uma guerra envolvendo 

monarquias adversárias, conforme apontamos anteriormente.  

 Durante o jogo, também se podem observar processos semióticos que se 

dão de acordo com as suas regras, como, por exemplo, o sacrifício de peças e a 

vulnerabilidade do “Rei” (o jogo acaba quando esta peça se encontra ameaçada e 



68 
 

sem escapatória). Mesmo tendo sido previamente provocadas, as academias não 

chegaram a consolidar um estudo sobre o jogo voltado para a sua apreensão 

artística até a chegada da era digital e os jogos de computador, cujo potencial 

mimético alcançou observação de notabilidade maior que a do jogo de xadrez. A 

cibercepção e o game studies foram as respostas acadêmicas a essa assincronia. 

 O potencial mimético observado nos jogos mencionados, e tantos outros, 

preconiza alguma espécie de relação do jogo com a linguagem, como se cada jogo 

tentasse dizer alguma coisa em sua forma e nos seus processos. Num primeiro 

momento, essa relação se dá por suas regras, um estabelecimento textual, ou uma 

escritura daquilo que é acordado como vigente durante o período do jogo. As regras 

dos jogos representam as suas leis intransponíveis para a sua integridade e, 

tradicionalmente, acompanham os componentes do jogo em forma de texto escrito. 

Em um jogo convencional, essas regras são seguidas de acordo com o 

comportamento dos jogadores, que podem assumir um comportamento antijogo. 

Numa partida de futebol, por exemplo, existe a figura de um árbitro que verifica essa 

conduta, possuindo o dever de penalizar as que se distanciam daquela prevista 

pelas regras.  

 Nos jogos eletrônicos, é o dispositivo que cumpre a função de árbitro e, 

entretanto, o seu próprio programa impede a conduta antijogo (salvo uso de software 

externo ou exploração de bugs e glitches). Esse programa também possui um texto 

como suporte para a sua vigência, aquele previsto pela teoria do cibertexto como 

texton. O texto ou texton dos jogos, ou ainda, a escritura de suas regras, é o que 

torna a abordagem intersemiótica da ludicidade pela linguagem necessária para uma 

aproximação crítico-artística de seus valores, porém não se limita a isso, haja vista 

que, além de legislar os seus processos, a linguagem também está presente nos 

jogos de computador como aquela que engendra o seu potencial narrativo, com a 

descrição e fala de personagens, moção do enredo e intriga, dentre outras 

sincronias verificáveis. O objetivo deste capítulo é, portanto, investigar os 

paradigmas envolvendo inicialmente o jogo e, então, a sua relação com a linguagem 

para que sejam verificados os seus processos semióticos e semânticos. 
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4.1 Teoria do jogo 

 

 Investigaremos os processos verificáveis para a configuração dos jogos a 

partir da abordagem filosófica de Johan Huizinga (1872-1945) e, posteriormente, 

revista por Roger Caillois (1913-1978) sem que, contudo, façamos aproximação 

crítica quanto aos elementos dos jogos que se aproximam das artes. Neste 

momento caberá análise do conceito de jogo apresentado por ambos os autores e 

suas categorias e subcategorias, de modo a estabelecer, mais adiante, uma relação 

com a linguagem que neles insemina processo semiótico de significação, ou 

semiose. Segundo Huizinga (1938), o jogo: 

 

É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual 
não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e 
temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras [...] a função 
do jogo, nas formas mais elevadas que aqui nos interessam, pode de 
maneira geral ser definida pelos dois aspectos fundamentais que nele 
encontramos: uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma 
coisa. Estas duas funções podem também por vezes confundir-se, de tal 
modo que o jogo passe a “representar” uma luta, ou, então, se torne uma 
luta para melhor representação de alguma coisa (HUIZINGA, 1980, p. 16-
17; grifos do autor). 

 

 A partir dessa observação de Huizinga, entendemos o jogo como uma 

atividade que se dá num período e que se apropria de um espaço, fazendo com que 

tudo e todos os que se encontrarem nesse espaço nesse período seja “parte do 

jogo”, de acordo com as suas regras. Isso precisa ser bem estabelecido, afinal, se 

alguém que não os jogadores atravessa um campo de futebol, a partida deve ser 

interrompida, pois aquela pessoa se encontraria dentro do espaço do jogo, mas fora 

dele. Nesse caso, o jogo acaba – ou pausa – até que as suas propriedades 

validadoras sejam readquiridas. Isso sugere que o jogo pode sofrer interferência. 

 Notamos que Huizinga sugere, em sua reflexão, que o jogo é desprovido 

da materialidade. Considerando que muitos jogos envolvem a aposta, ou seja, uma 

troca de valores a partir dos resultados do jogo, esse argumento pode parecer falho. 

Entretanto, Huizinga se refere ao momento do desenrolar do jogo, e não o que sobre 

ele foi inferido. A aposta pode ser vista, portanto, como outra instância, e que 

também é jogo, não atravessando a dimensionalidade daquilo que está sendo 

apostado. Tomemos, por exemplo, o jogo de poker, que necessariamente envolve a 

aposta nos seus processos. O dinheiro, ou fichas do jogo, assumem o papel de 
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componentes para o jogo; elas passam a integrar o espaço-tempo do jogo e estão a 

ele diretamente conectadas. Mesmo sob circunstâncias tais, não podemos dizer que 

houve “interesse material” envolvido, pois o jogo de poker simplesmente é assim, ele 

não deseja o dinheiro envolvido, ele é o processo de ganho e perda de dinheiro. 

Este sintagma está relacionado diretamente com a sequência da definição das 

funções do jogo, uma “luta por alguma coisa”, e o fato dessa coisa representar 

materialidade fora do espaço-tempo do jogo é uma coincidência, pois o jogo em si 

não precisa dessa relação material para a sua existência (pode-se, inclusive, usar 

fichas sem valor para as apostas). 

 Huizinga também deixa clara a relação do jogo com as regras ou “certa 

ordem”, e que essas regras são válidas dentro do espaço do jogo e durante o 

período em que ele se desenrola. Ainda quanto ao jogo de poker, para que fique 

mais clara a questão da materialidade, é apenas quando ele termina que são 

realizados os cálculos envolvendo o que foi apostado, ou seja, fora do espaço e do 

tempo reservados ao jogo. A materialidade é assunto de atividades diferentes às do 

jogo. Acerca das regras, Huizinga expande a sua reflexão: 

 

Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta. E aqui 
chegamos a sua outra característica, mais positiva ainda: ele cria ordem e é 
ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma 
perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a 
menor desobediência a esta “estraga o jogo”, privando-o de seu caráter 
próprio e de todo e qualquer valor (HUIZINGA, 1980, p. 13; grifos do autor). 

 

 As regras do jogo, as que fundamentam o seu início, desenvolvimento e 

encerramento, são fruto de manipulação da matéria e de signos do nosso próprio 

mundo para a constituição de realidade outra. Vimos que o dispositivo eletrônico é 

capaz de materializar essas condições em um ciberespaço, onde as leis passam a 

determinar o que nele acontece. Não é necessário, contudo, que o dispositivo seja 

eletrônico para determinar as regras de um jogo, apesar de, nesse caso, o jogo estar 

sujeito à pausa ou ao encerramento de acordo com as ações do envolvidos. Esse 

reconhecimento de dispositivo como manipulador de contextos está presente no 

pensamento de Agamben: 

 

chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum 
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 
dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o 
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panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas 
jurídicas etc, cuja conexão com o poder é em um certo sentido evidente, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o 
cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – porque 
não – a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos 
(AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 

 

 Esta visão expandida do dispositivo nos permite enxergar o jogo dentro 

do jogo, por assim dizer, pois mesmo que elementos diversos da nossa realidade 

estejam próximas, ou mesmo dentro do espaço do jogo, elas não precisam estar, 

necessariamente, em jogo. Tomemos um contexto como exemplo. No filme Tróia 

(PETERSEN, 2004) o personagem Aquiles desafia Hector para uma luta. 

Consideremos a ideia de que esta luta é um jogo. Existe algo que impera sobre este 

evento, algo que determina a sua duração (até que um deles morra); o seu espaço 

(próximo aos portões da cidade de Tróia, um terreno plano arenoso); e as suas 

regras que, embora não discutidas entre os participantes, parecem estar de alguma 

forma, subentendidas: eles não podem deixar o espaço; é permitido o uso de armas, 

escudos e armaduras; ninguém pode adentrar o espaço durante a luta, entre outras 

minúcias, porém ninguém poderia prever a pedra que fez com que Hector 

tropeçasse. O objeto da pedra não estava em jogo, mas a sua possibilidade estava, 

haja vista que Aquiles a considerou imprópria e permitiu que Hector se levantasse, 

pausando o jogo até que as suas condições se reestabelecessem. Hector tentou 

negociar uma das regras antes da luta, ele solicitou a Aquiles que o perdedor 

pudesse receber os ritos fúnebres, mas o pedido foi negado e Aquiles, ao final, 

como vencedor, reivindicou o corpo de Hector. Na mesma obra há ainda outras 

instâncias de jogo (dentro do jogo maior que é a guerra de Tróia). Após a morte de 

Hector, o seu pai, o rei Príamo, vai até Aquiles e solicita o corpo de seu filho. A 

morte do Rei poderia significar o fim da guerra e, entretanto, algo impede Aquiles de 

matá-lo. Ele negocia com Príamo e acaba cedendo ao seu pedido. Mas o que é esse 

algo que impera sobre as instâncias de jogo? Trata-se do dispositivo, que pode 

assumir muitas formas, sendo, nesses casos, o senso de honra da cultura vigente e 

as suas crenças, dentre outros processos semióticos que envolvem a psicologia e o 

pensamento coletivo. Nos exemplos mencionados, Aquiles e Hector eram guerreiros 

e, portanto, esperava-se que eles integrassem os jogos de luta; já Príamo era um 

monarca e, por isso, esperava-se que integrasse apenas os jogos diplomáticos. Vale 

lembrar que nenhum desses jogos foi restrito por uma maneira determinante, ou seja, 
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eles dependiam exclusivamente do comportamento dos envolvidos para que as suas 

regras fossem cumpridas. 

 Interferir nas regras do jogo é, portanto, remover os valores que os 

caracterizam como tal. Isso pode incluir, conforme mencionado, a conduta ou 

comportamento daqueles nele envolvidos, ou qualquer espécie de trapaça ou 

proveito. Podemos comparar tais comportamentos com aquele que está inserido no 

pensamento de Agamben (2009), e que ele chama de profanação. Segundo ele: 

 

Gostaria agora de falar-lhes de um conceito sobre o qual me ocorreu 
trabalhar recentemente. Trata-se de um termo que provém da esfera do 
direito e da religião (direito e religião são, não apenas em Roma, 
estreitamente conexos): profanação [...] ‘Profano’, podia assim escrever o 
grande jurista Trebazio, ‘diz-se, em sentido próprio, daquilo que, de sagrado 
ou religioso que era, é restituído ao uso e à propriedade dos homens’ 
(AGAMBEN, 2009, p. 45) 

 

 Trata-se, portanto, de ação contrária ao ‘sagrado’, o que podemos 

transpor para a interpretação do jogo como ordem ou regras. Segundo estes termos 

fica claro, então, que um ato de profanação encerra o jogo e/ou, provavelmente, 

acarreta numa punição. Segundo Agamben “O dispositivo que realiza e regula a 

separação é o sacrifício [...] A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso 

comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido.” (AGAMBEN, 2009, p. 45). 

Desta maneira, ficamos com a ideia construída de que o jogo existe apenas sob 

determinadas circunstâncias, e que ele pode ser pausado ou encerrado quando 

estas sofrem mudanças imprevistas pela organização daquilo que impera sobre as 

suas leis, embora essas mesmas leis possam ser negociadas fora do jogo ou em 

suas pausas. Além disso, segundo o investigado, seria possível ao jogo existir 

dentro do espaço de um jogo em andamento, desde que tenha sido previsto e 

reconhecido pelas regras do jogo maior. Dessa maneira, podemos pensar que 

alguns jogos permanecem em andamento mesmo por anos ou milênios, como a 

Jyhad em Vampiro: A Máscara (REIN-HAGEN, 1991), o que não impede que outros 

jogos possam ocorrer no seu espaço. Segundo Huizinga: 

 

A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no tempo. 
Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea 
[…] são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática 
de uma atividade especial (HUIZINGA, 1980, p. 11-13). 
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 Os espaços e o período que o jogo ocupa podem ser considerados como 

“emprestados” da nossa realidade (ou do nosso imaginário), e que assumem maior 

importância no desenrolar do jogo. Nesse sentido, o tabuleiro de Xadrez encerra os 

limites do seu universo de uma maneira absoluta, não sendo comparável ao mistério 

envolvendo o limite do nosso próprio universo. Absolutamente nada ocorre fora do 

tabuleiro de Xadrez. E o mesmo ocorre com o tempo, uma vez que se interrompe o 

relógio do jogo, ou um dos reis recebe um xeque-mate, a “vida” do jogo se extingue. 

A relação dos jogos, portanto, com o espaço e o tempo é fator determinante para a 

sua compreensão.  

 Quanto ao sentido ou função do jogo, Huizinga observa duas perspectivas, 

a de se “lutar por alguma coisa” e a de se “representar alguma coisa”. As 

perspectivas por ele apresentadas correspondem, respectivamente, ao jogo que 

possui vencedores e perdedores e ao jogo cujo único objetivo é fazer com que o 

jogo se manifeste, apenas porque esse é o desejo (ou a obrigação) dos envolvidos. 

O jogo de Xadrez pertence à primeira categoria, e a brincadeira da Ciranda pertence 

à segunda. No jogo de Xadrez e na luta entre Aquiles e Hector o tempo do jogo fica 

determinado pelo seu resultado, a morte do lutador ou o cerco ao rei; a Ciranda se 

manifesta enquanto houver interesse por parte dos envolvidos. Observemos que, 

mesmo na Ciranda, existe a figura dispositiva, aquela que dispõe sobre o seu 

espaço, sua duração e as suas regras e, da mesma forma, uma conduta ou 

comportamento profano pode encerrar o jogo. Esse tipo de jogo surge do desejo dos 

envolvidos em “se ver fora” do que Huizinga chama de jogo social, que corresponde 

ao que podemos chamar de maneira livre como “o grande jogo da vida” e as suas 

instâncias menores de jogo, como o comportamento em determinados lugares e 

atividades, relacionamentos, etc. Segundo Huizinga: 

 

Nas fases mais primitivas da civilização, grande parte da vida social é 
levada em forma de jogo, isto é, dentro duma esfera mental artificial 
governada pelas suas próprias regras e abrangendo temporariamente toda 
conduta num sistema de ação voluntariamente aceito. Um procedimento 
convencional toma o lugar da perseguição direta da utilidade ou do prazer. 
Se o jogo é religioso esta atividade torna-se um culto ou um rito. Mesmo 
que os ritos ou as competições envolvam derramamento de sangue a ação 
continua a ser um jogo. Tal espécie de jogo exige uma limitação local, a 
criação dum campo vedado ao mundo exterior. A vida corrente é excluída 
do recinto enquanto dura o jogo. O antigo temenos grego, as liças do 
torneio, o palco dum teatro, o ‘ring’, são desses círculos consagrados ao 
jogo. A realidade fora do campo é esquecida; há uma rendição geral à 
ilusão comum e o juízo independente é posto de lado. Todo verdadeiro jogo 
ainda encerra estas características (HUIZINGA, 1946, p. 156-157). 
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 Os participantes de jogo, portanto, são sempre advindos de outros jogos 

cujo escopo é maior como a política, a religião e as relações sociais que forçam 

instâncias menores de jogo aos envolvidos. Os paradigmas dos jogos, portanto, são 

esses encontrados no espaço, no tempo e nas regras, e a manipulação desses 

paradigmas permite a perpétua inserção de jogos dentro de jogos. Em língua inglesa, 

a ação de jogar recebe o nome de play (tanto para a disputa quanto para a 

brincadeira), o que faz surgir uma pequena diferença quando em comparação com a 

nossa expressão linguística, pois em português brasileiro pode surgir uma diferença 

entre jogar e brincar, apesar de as características de ambas as ações estarem 

relacionadas com as características já apontadas por Huizinga e pela nossa revisão 

(espaço, tempo e regras). Por isso, trataremos essa diferença da mesma forma 

como tratamos os conceitos pré-ciberceptivos, ou seja, como intuitivos, e que não 

correspondem ao resultado de uma análise aprofundada dos processos, embora 

sejam maneiras apropriadas de se referir ao jogo. Para que cheguemos a um acordo 

quanto a ação realizada pelos envolvidos em um jogo, usaremos o verbo jogar, já 

que ele dialoga diretamente com as noções que colocam os componentes em jogo, 

e que pode ser traduzido diretamente de play. De qualquer forma, essa análise faz 

entrar em evidência a distinção que Huizinga fez sobre a categoria dos jogos e que, 

eventualmente, encontrou uma reflexão em maior profundidade por Caillois (1958) 

em sua revisão e expansão do estudo dos jogos. Segundo ele: 

 

Em uma extremidade reina, quase integralmente, um princípio comum de 
divertimento, de turbulência, de improvisação livre e de alegria 
despreocupada, por onde se manifesta uma certa fantasia incontrolada que 
pode ser designada com o nome de paidia. Na extremidade oposta, essa 
exuberância marota e impulsiva é quase que inteiramente absorvida, pelo 
menos disciplinada, por uma tendência complementar, contrária em certos 
aspectos, mas não em todos, a sua natureza anárquica e caprichosa: uma 
necessidade crescente de curvá-la à convenções arbitrárias, imperativas e 
propositalmente incômodas, de contrariá-la sempre mais, erguendo diante 
dela obstáculos mais e mais embaraçosos para que lhe seja cada vez mais 
difícil chegar ao resultado desejado. Este permanece perfeitamente inútil, 
exigindo mesmo assim uma quantidade sempre maior de esforços, de 
paciência, de destreza ou de engenhosidade. Ludus é o nome que dou a 
este segundo componente (CAILLOIS, 2017, p. 47-48). 

 

 Ao realizar uma distinção entre ludus e paidia, Caillois nos oferece 

conceitos que dialogam com aquilo apontado por Huizinga. Os jogos em que “se luta 

por algo” serão, portanto, ludus; e os jogos nos quais “se representa algo” serão 

paidia. Dentre eles, é a paidia que nos servirá como receptáculo narrativo, enquanto 
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o ludus estará relacionado de maneira mais próxima com o dispositivo, organizando 

o ambiente do jogo e desafiando o jogador. Isso não significa, de forma alguma, que 

o percentual lúdico de uma obra seja inversamente proporcional ao seu valor 

semântico, pelo contrário, os mecanismos lúdicos não devem ser enxergados como 

separados dos paidicos, pois eles se correspondem de maneira intersemiótica, 

fazendo com que um processo semiótico que capture a sua estética (a semiose 

ciberceptiva) considere como singular o que surge dessa combinação e diálogo, e 

esse é o primeiro passo para a ciberpercepção dos jogos de computador. 

 Além do já exposto sobre as funções dos jogos (e que serão expandidas 

subsequentemente), no que diz respeito aos demais aspectos dos jogos (tempo, 

espaço e regras), Caillois entra em consonância com Huizinga quando aponta que: 

 

É preciso retomar o jogo na fronteira estabelecida (...) o campo do jogo é 
um universo reservado, fechado, protegido, ou seja, um espaço puro. As 
leis confusas e complicadas da vida cotidiana são substituídas, nesse 
espaço definido e durante esse tempo determinado, pelas regras definidas, 
arbitrárias, irrecusáveis, que é preciso aceitar como tais e que presidem ao 
correto desenrolar da partida (CAILLOIS, 2017, p. 38). 

 

 Ele também concorda, e aqui a sua fala se aproxima das observações 

feitas por nossa investigação, que os processos do jogo fazem com que ele se torne 

um objeto estético (de movimento ou fluxo, segundo Arantes) e que, como tal, tem 

em si a sua própria justificativa, ou seja, tem no ser a sua função. Nas palavras de 

Caillois: 

 

O jogo não tem outro sentido que ele mesmo. É por isso, aliás, que suas 
regras são imperiosas e absolutas e vão além de qualquer discussão. Não 
existe nenhuma razão para que sejam como são, e não diferentes [...] O 
jogo consiste na necessidade de encontrar, de inventar imediatamente uma 
resposta que é livre dentro dos limites das regras. (CAILLOIS, 2017, p. 38-
39). 

 

 Sob tais pontos de vista, procuramos enxergar o jogo Braid como resoluto 

em suas definições. O ciberespaço de Braid não é uma releitura da nossa realidade, 

mas é, em si, um mundo, e a sua configuração é estética. Existe uma razão para o 

jogo possuir apenas duas dimensões, a de que ainda não se observou uma 

profundidade no tempo, e Braid é tempo em todas as suas formas, isto está 

presente desde o nome do personagem, uma alusão à palavra inglesa “Time”; passa 
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pelas mecânicas do tempo e do espaço do jogo e chega até as minúcias do seu 

contexto narrativo. 

 Procuramos, até aqui, apreender o jogo e os seus principais paradigmas, 

e reconhecê-lo como atividade abstrata que se materializa, ocupando um tempo e 

um espaço emprestados da nossa realidade para construir realidade outra, e que 

essa transgressão dimensional é sempre mediada por um dispositivo que, em sua 

interpretação por Foucault e Agamben, é capaz de criar relações entre forças, o que, 

na nomenclatura dos jogos, recebe o nome de regras, e que a menor das 

interferências a esta ordenação faz com que o contexto do jogo se encerre. O jogo 

só existe, portanto, enquanto for válida a percepção de suas características. 

Passaremos agora a uma investigação dos conceitos propostos por Caillois para o 

estudo dos jogos, em especial o ludus e a paidia. 

 

4.1.1 Ludus, condições de vitória e derrota 

 

 Ao abordamos a estrutura do jogo, em primeiro lugar, não podemos 

confundir o conceito normalmente proferido como lúdico com ludus, já que o primeiro 

pode facilmente se confundir com a paidia, e aqui pretendemos, justamente, fazer-

lhes distinção. Isso se faz necessário para que possamos nos aprofundar 

posteriormente na relação dos jogos com a linguagem, haja vista que a questão da 

narrativa pode se ver barrada pelo ludus quando ele visa apenas um objetivo. 

Passaremos, portanto, a utilizar os conceitos de Caillois para que cada contexto de 

jogo encontre nesse referencial a sua desambiguação. Segundo ele: 

 

Reduzido a si mesmo, o ludus, ao que parece, permanece incompleto [...] 
Contudo, mesmo no caso dos jogos de destreza ou de combinação 
(paciências, quebra-cabeças, palavras cruzadas etc.), que excluem a 
intervenção do outro ou que a tornam indesejável, o ludus não deixa de 
cultivar no jogador a esperança de que na próxima tentativa consiga 
avançar para além do ponto em que acaba de fracassar ou obter um 
número maior de pontos do que aquele que acaba de alcançar (CAILLOIS, 
2017, p. 74). 

 

 A partir de seus exemplos, observamos que a situação de jogo pode 

ocorrer mesmo com apenas um participante, sendo ele próprio o dispositivo e 

jogador, determinando as regras, realizando a performance e verificando os 

resultados. Ao chamar a atenção para a incompletude da atividade de ludus, Caillois 
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dá indicação de que existem outros paradigmas envolvendo a sua prática, já que 

ludus e paidia corresponde a um amplo espectro dos jogos. Analisaremos estes 

aspectos após abordagem teórica da paidia. Ludus, ou atividade possuidora de 

ludicidade é, sob essa visão, o jogo que necessariamente distingue um vencedor e, 

consequentemente, faz de todos os outros perdedores ou organizados segundo uma 

ordem de melhor desempenho. O jogo de xadrez é um ludus, assim como as 

partidas de futebol, boxe, vôlei, etc. Estes jogos podem acontecer de maneira 

isolada ou serem reconhecidos por uma organização que dispõe as partidas de 

maneira a eleger um vencedor em uma série. A principal característica desse tipo de 

jogo é a de que (com algumas exceções) ele procura avaliar e atualizar as suas 

regras de modo que todos os envolvidos possam obter as mesmas chances, 

distinguindo-se pela habilidade ou eficiência de sua performance. Em uma atividade 

de ludus, ao se ver inserido no espaço do jogo, espera-se que o jogador compartilhe 

do objetivo de vencer (alcançar a vantagem ou condição do jogo a qual se dá o 

nome de vitória) sendo, inclusive, passível de punição pelas regras por não 

apresentar conduta que esteja alinhada com a perseguição desse objetivo. Em 

outras palavras, não perseguir a vitória consiste num ato profano, conforme já 

observado por Agamben e por nós investigado e, como já sabemos, o ato profano 

encerra o jogo, haja vista que os elementos dispostos ou postos em jogo não se 

encontram rigidamente nas condições que façam com que o jogo exista. A atividade 

de ludus possui essa característica.  

 De acordo com o ludologista Gonzalo Frasca (2003, p. 4; tradução nossa), 

“Ludus é uma espécie particular de paidia, definida como uma ‘atividade organizada 

sob um sistema de regras que define uma vitória ou uma derrota, um ganho ou uma 

perda.” Se resolvermos adentrar o aspecto filosófico do jogo, “perseguir a vitória” 

pode se tornar um comportamento cujo valor oscila a cada instante e que, no 

entanto, dentro da esfera paradigmática do jogo, possui sentidos mais bem 

atribuídos. De qualquer forma não será realizado aqui esse aprofundamento, 

bastando que tenhamos reforçada a ideia de que a conduta dos envolvidos – 

estamos propositalmente evitando a alcunha de jogadores para que possamos, com 

maior facilidade e posteriormente, utilizar essa desconstrução a favor da inserção 

dos valores de leitor e interator ao indivíduo que participa do jogo –, ou seja, um 

aspecto absolutamente psicológico, entra em jogo da mesma forma que os demais 

componentes, e que mesmo esses aspectos são regidos pelo dispositivo.  
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 Segundo Caillois: “Tamanha potência primária de improvisação e de 

alegria, que nomeio paidia, conjuga-se com o gosto da dificuldade gratuita, que 

proponho chamar ludus, para resultar nos diferentes jogos.” (CAILLOIS, 2017, p.68). 

Ludus está mais bem relacionado com o aspecto mecânico dos jogos ou a sua 

desenvoltura física, ele diz respeito ao como dos processos dos jogos. Condição é a 

palavra que melhor o define, pois sem uma condição bem determinada e que separe 

vencedores de perdedores não há ludus, sendo também possível separar a 

condição de vitória por grupos. No jogo de xadrez um ganha e um perde ou há um 

empate; o jogo de poker se dá em várias rodadas em que apenas um ganha ou dois 

ou mais empatam; no jogo de tabuleiro Mysterium (NEVSKIY; SIDORENKO, 2015) 

todos ganham ou todos perdem e não existe posição intermediária. Objetivo também 

é uma palavra que está diretamente relacionada ao ludus, pois os envolvidos 

sempre possuem um, e que lhes é sabido antes que o jogo se inicie. O objetivo é 

atributo presente também na paidia onde, entretanto, é sempre o mesmo: fazer com 

que haja paidia. Passemos à sua análise. 

 

4.1.2 Paidia, negociação e improviso 

 

 A paidia diz respeito ao aspecto do jogo que se afasta da condição e dos 

objetivos específicos e que, mesmo assim, possui regras, além de acontecer num 

espaço e tempo determinados. Nomear uma função à paidia é desconsiderar as 

suas características, embora possamos dizer que a sua própria existência seja o seu 

objetivo. As brincadeiras de faz-de-conta, ou “brincar de boneca” fazem parte desse 

espectro. Próximo a elas, porém de maneira mais bem elaborada, acusando 

sincronias e maior rigor mimético, temos o teatro como uma paidia., considerando 

que os envolvidos (diretor e atores) não possuem necessariamente o script como 

objetivo, sendo possível a improvisação que mantém a cena em andamento. O 

possível improviso seria, nesse caso, parte das regras, embora, mesmo se 

considerarmos a ideia de que a fuga do script encerra o jogo, não haverá 

ganhadores ou vencedores, de qualquer forma, e essa é a distinção máxima entre 

ludus e paidia. A paidia é, portanto, uma atividade cujos processos giram em torno 

de si mesma. Segundo Caillois (2017, p. 68) “Escolhi a palavra paidia porque tem 

como raiz o termo criança.” Ou seja, faz associação com a despretensão e não com 

ganhos e perdas.  
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 O jogo da Ciranda segue regras bem definidas, cujo descumprimento 

encerra ou reinicia o jogo, porém a instância de dissolução é compartilhada por 

todos os envolvidos, além do próprio jogo, cuja única pretensão é continuar 

ocupando espaço e tempo; tal como a paciência ou as palavras cruzadas, a paidia 

pode se desenvolver com apenas um envolvido, que age como dispositivo e 

participante, e definindo ele mesmo se os resultados foram satisfatórios, condizentes 

com o jogo proposto. Ludus e paidia podem ser observados no reino animal: as 

disputas por território (de caça/subsistência) são ludus, e as brincadeiras de correr, 

pular e morder são paidia. Notamos que essas atividades estão em constante 

“negociação” entre os envolvidos, como a força máxima com que pode ser aplicada 

uma mordida, até onde podem correr, com qual velocidade, etc. São as instâncias 

de jogo adquirindo a sua propriedade. 

 Acerca da paidia, discorre Caillois: 

 

Ela intervém em toda a exuberância traduzida por uma agitação imediata e 
desordenada, por uma recreação impulsiva e relaxada, facilmente excessiva, 
cujo caráter improvisado e desregulado permanece a essencial, se não a 
única razão de ser. Da cambalhota à garatuja, da briga à balbúrdia, não 
faltam ilustrações perfeitamente claras de semelhantes comichões de 
movimentos, de cores ou de ruídos (CAILLOIS, 2017, p. 69). 

 

 O caráter configurativo livre da paidia é o que estabelece dialética com a 

configuração narrativa das artes, e o que será explorado aqui como aquele que pode 

ser configurado para não apenas uma percepção, mas uma experiência estética dos 

envolvidos, seguindo os mesmos processos figurativos do jogo, fazendo surgir uma 

correlação triádica entre ludus, paidia e linguagem. 

 

4.1.3 Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx 

 

 Após fazer distinção entre ludus e paidia, Caillois observou que destas 

categorias surgem subcategorias, que melhor designam uma miríade de jogos em 

suas relações com a mecanicidade (ludus) e representatividade (paidia). Segundo 

ele: 

 

Depois de examinar as diferentes possibilidades, proponho então uma 
divisão em quatro rubricas principais conforme, nos jogos considerados, 
predomine o papel da competição, do acaso, do simulacro ou da vertigem. 
Denomino-as respectivamente Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx. As quatro 
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pertencem ao campo dos jogos: jogamos futebol ou bolinhas de gude ou 
xadrez (agôn) ou jogamos na roleta ou na loteria (alea), jogamos de brincar 
de pirata ou jogamos de representar Nero ou Hamlet (mimicry), ou o jogo é 
provocar em nós, por um movimento rápido de rotação ou de queda, um 
estado orgânico de confusão e de desordem (ilinx) (CAILLOIS, 2017, p. 47). 

 

 Tais subcategorias podem classificar um jogo de acordo com uma 

característica isolada ou por uma combinação delas. Agôn aparece como “um 

combate em que a igualdade das oportunidades é artificialmente criada para que os 

adversários se enfrentem em condições ideais, suscetíveis de dar um valor preciso e 

incontestável ao triunfo do vencedor.” (CAILLOIS, 2017, p. 49) e está 

invariavelmente ligada ao ludus pelo seu caráter determinante; Alea “Em latim é o 

nome de jogo de dados. Utilizo-o aqui para designar todos os jogos baseados, 

exatamente ao contrário do agôn, em uma decisão que não dependa do jogador.” 

(CAILLOIS, 2017, p. 53) ou seja, trata-se dos jogos de azar, que removem a 

possibilidade do jogador de inferir as suas habilidades no resultado da partida. Sua 

relação ainda é com o ludus, pois pressupõe resultados vantajosos ou 

desvantajosos aos envolvidos; Mimicry consiste em “tornar a si mesmo um 

personagem ilusório e em se conduzir de acordo com ele [...] simular crer, fazer crer 

a si próprio ou fazer com que os outros creiam que é um outro diferente de si 

mesmo.” (CAILLOIS, 2017, p. 57) e possui correspondência direta à mimese literária, 

presente também nas atividades cênicas. Está relacionada à paidia pelo seu caráter 

permissivo de possibilidades e que não distingue vitória ou derrota; Ilinx, por fim, 

consiste em “uma tentativa de destruir por um instante a estabilidade da percepção e 

de infligir à consciência lúcida uma espécie de pânico voluptuoso [...] que destrói a 

realidade com uma soberana brusquidão.” (CAILLOIS, 2017, p. 62) e está 

relacionada com a paidia pelo seu aspecto subjetivo e cuja pretensão que não está 

ligada a nada mais do que o próprio jogo. 

 Combinações entre as quatro subcategorias são possíveis, haja vista que 

o mesmo jogo pode se dar em diferentes etapas. O jogo de poker supõe agôn e alea, 

os jogos de representação como os RPGs (Role Playing Games) supõem, por sua 

vez, alea e mimicry, ou seja, instâncias de ludus e de paidia; as competições 

radicais são, ao mesmo tempo, agôn e ilinx, e assim temos muitas possibilidades, 

sendo necessária a observação atenta de cada jogo, ou inferência tipológica dos 

seus aspectos, para que seja verificada a proporção entre as categorias que os 

compõem. 
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 Observadas as subcategorias propostas por Caillois, percebemos que 

muitos dos jogos (principalmente os que não distinguem vencedores e perdedores) 

se dão apenas com o objetivo de se manifestarem, e isso porque as suas 

manifestações causam alguma sensação nos envolvidos. No caso de ilinx, podemos 

supor que essa sensação esteja relacionada a algum prazer corporal, haja vista que 

a participação em jogos desse tipo pode facilmente fazer com que um indivíduo 

libere adrenalina ou outros hormônios que interferem positiva ou negativamente em 

nosso organismo. Quando não observamos, no entanto, e necessariamente, ilinx 

como motivação ao jogo, podemos ainda enxergar outra, como a procura por uma 

manifestação estética. 

 É fato que os desafios propostos por Braid são passíveis de sucesso e 

falha, mas podemos dizer que ele distingue vencedores e perdedores? Sempre 

podemos tentar novamente, não existe um tempo pré-estabelecido para a sua 

resolução, e o personagem sequer pode morrer completamente, podendo ser 

facilmente trazido de volta à vida, então não podemos associar o jogo Braid 

diretamente ao paradigma do agôn e, no entanto, ele também não é completamente 

paidico. Braid envolve todas as categorias e subcategorias aqui visitadas, elas 

proporcionam ao ciberleitor a sua experiência, e suas motivações são estéticas. 

 

4.2 Diálogos entre o jogo e a linguagem 

 

 Conforme apontamos anteriormente, todo jogo possui algum tipo de texto 

a ele inerente: as suas regras. Elas são a sua escritura, um conjunto de observações 

e especificações que ditam o que pode e o que não pode acontecer no ambiente do 

jogo. Inferir sobre o ambiente do jogo é estar a par de suas regras. Note que não é 

cabível “estar ou não de acordo”, pois sendo as regras tais, não as cumprir por não 

estar de acordo se configura como ato profano, o que faz com que o jogo se encerre. 

As regras são, portanto, condição essencial para a existência do jogo. O jogo ocupa 

uma posição supervalorizada, nesse sentido, pois nunca se permite extinguir. 

Quando uma ação antijogo procura encerrá-lo, ele já não se encontra mais na 

condição jogo. Todo aquele que se propõe a participar do jogo (ou que é obrigado a 

participar dele, conforme veremos adiante) deve, segundo essa arbitrariedade, 

conhecer as regras, o que normalmente se dá por uma ação de leitura tradicional, 

conforme modelo abaixo, que dispõe algumas das regras do jogo de xadrez: 
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REGRAS BÁSICAS DO JOGO 
 
Artigo 1º A natureza e objetivos do jogo de xadrez 
 

1.1 O jogo de xadrez é disputado entre dois oponentes que movem suas peças 
sobre um tabuleiro quadrado denominado 'tabuleiro de xadrez'. O jogador 
com as peças de cor clara (Brancas) faz o primeiro lance, então os 
jogadores movem alternadamente, com o jogador com as peças escuras 
(Pretas) executando o próximo lance. Diz-se que um jogador 'tem a vez de 
jogar', quando a jogada do seu oponente tiver sido 'feita'. 
 

1.2 O objetivo de cada jogador é colocar o rei do oponente 'sob ataque' de tal 
forma que o oponente não tenha lance legal. O jogador que alcançar esse 
objetivo diz-se que deu xeque-mate no rei do adversário e venceu a partida. 
Não é permitido deixar ou colocar o seu próprio rei sob ataque, nem 
capturar o rei do oponente. O oponente cujo rei sofreu xeque-mate perdeu a 
partida. 
 

1.3 A partida está empatada se resultar numa posição em que nenhum dos 
jogadores tem possibilidade de dar xeque-mate no rei do oponente. 

 
Excerto da LEI DO XADREZ DA FIDE (2013) 

 

 Apropriar-se das regras de qualquer jogo é, dessa maneira, um exercício 

da leitura e da interpretação, haja vista que a consciência delas deve ser 

sincronizada entre os participantes, e que o jogo não ocorre enquanto esse processo 

não se consolida. Note-se que, ao se apropriar das regras do jogo de xadrez, o seu 

jogador em potencial precisará transpor aquilo que interpretou para o ambiente do 

jogo, de modo que as suas ações sobre o tabuleiro entram em diálogo constante 

com o apreendido da escritura de suas regras. As ações do jogador sobre o 

tabuleiro de xadrez passam a substituir toda a sua complexidade psíquica e 

semiótica; o movimento das peças passa a ser a sua única manifestação sobre o 

espaço-tempo. Esse movimento de desconstrução e reconstrução paradigmática, ou 

reconfiguração, é o que insere o jogador no ambiente do jogo, fazendo com que ele 

se torne o nosso Jake Sully no planeta de Pandora, apto a correr, pular e interagir 

com o seu ecossistema. 

 Vimos que não basta inferir sobre as possibilidades do jogo a alcunha de 

“limitação”, já que, no ambiente do jogo, todas as suas peculiaridades espaciais e 

temporais estão em diálogo constante com os processos desencadeares de uma 

experiência que é, dentre outros valores, potencialmente estética. Não é por acaso, 

ainda no Xadrez e acompanhando essa linha de pensamento, que o peão só pode 

se mover uma casa de cada vez, enquanto a Dama (ou Rainha) possui a maior 

liberdade e poder dentro do jogo, superando até mesmo a unidade que pode dar fim 
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ao jogo, o Rei. Isso porque estabeleceu-se uma relação intersemiótica pela 

mecânica do jogo – ao peão não é permitido recuar; a dama carrega toda a figura de 

poder sobre o exército (algumas vezes ela também é chamada de General) e a 

dupla determinação de proteger e atacar; enquanto o rei, por sua vez, mostra-se 

vulnerável e frágil diante da movimentação das peças de maior velocidade. 

 No tabuleiro de xadrez, ao ler e interpretar as regras, o participante 

reconfigura a sua percepção mundana e lhe atribui os processos do jogo, de modo 

que, quando aquele participante tocar na peça chamada bispo, ele saberá que ela 

não deve se mover horizontal ou verticalmente, mas apenas diagonalmente. Ou 

melhor, não lhe é possível mover-se na horizontal (e nunca foi possível), a horizontal 

não existe para o bispo, e considerar que ele poderia utilizá-la seria o mesmo que 

exigir, em nosso mundo, que um animal como o peixe falasse a língua humana.  

 Essa é uma tentativa de transpor para uma linguagem simples a 

complexidade com que a escritura do jogo reconfigura os processos cognitivos, 

semióticos e semânticos. Lembremos que Jake Sully, ao incorporar o seu avatar, 

passou a possuir um novo organismo, a respirar com outro pulmão, possuir outras 

percepções, sensações, sentimentos, vínculos, temperatura e química corporais etc. 

Da mesma forma, quando o participante do jogo de xadrez move uma peça, ele se 

torna a peça e, só então, ele pode ser chamado de jogador. Jogar é, segundo essa 

reflexão, um verbo que insere alguém no jogo, e que implica necessariamente uma 

prévia leitura, interpretação e reconfiguração deste alguém. Somente aquele que foi 

reconfigurado passa a fazer parte do jogo, e isso não é possível sem a devida 

apropriação de sua escritura. 

 Refletir sobre o jogo como ludonarrativa é, portanto, refletir sobre o seu 

texto, seja qual for a instância na qual ele esteja inserido. Nos jogos de tabuleiros e 

nas quadras esportivas ou, de um modo geral, no ludus, as regras são impressas ou 

comunicadas verbalmente; nas brincadeiras e nos jogos de improviso, ou nas 

paidias, a constante negociação das regras faz parte delas; e nos jogos de 

computador é o dispositivo eletrônico que materializa as regras no ciberespaço. De 

qualquer forma, a reflexão de que “na arte, talvez devamos configurar para que 

possamos interpretar, enquanto nos jogos, devemos interpretar para que possamos 

configurar” (ESKELINEN, 2001, p. 50; tradução nossa) é a que, segundo o nosso 

entendimento, melhor define a relação entre jogo, jogador e a sua aproximação com 

as artes, por meio da experiência estética. Compactuamos com a ideia de que: 
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Os games aparecem como catalizadores das transmutações vivenciadas 
pelo corpóreo nas sociedades contemporâneas. O compartilhamento de 
corpos mediados por avatares nos jogos massivos do ciberespaço esfacela 
a noção de identidade, multiplicando e expandindo a experiência para além 
do corpo biológico (SANTAELLA, 2011, p. 16). 

  

 A leitura que o jogador (o que se reconfigura para adentrar um ambiente 

de jogo) realiza sobre a escritura dos jogos não se limita à leitura convencional das 

regras, prévia à instância de jogo, pois ele precisa a todo momento realizar uma 

leitura da configuração estabelecida pelo jogo. Em um tabuleiro de xadrez, ou 

melhor, em uma instância de jogo de xadrez, mesmo quando as peças estão em 

suas casas iniciais ou “paradas” entre as jogadas, o jogo está acontecendo. 

Entretanto, para que esses “movimentos não cinéticos” sejam percebidos, o jogador 

deve realizar a leitura do tabuleiro, e isso influenciará a sua estratégia e 

desenvolvimento do jogo. No caso do jogo de xadrez, a inscrição das peças, o seu 

formato, ou seja, o seu aspecto visual plástico, e a sua posição no tabuleiro, são o 

que contém as informações que o jogador precisa (ler e) interpretar para configurar. 

A leitura é, segundo nossa argumentação, ação imprescindível para que o jogador 

percorra as etapas dos diversos jogos, não apenas aqueles que possuem as suas 

regras impressas em papel. Essa leitura, no entanto, além de convencional, é 

também espacial, temporal e sensorial, e se dá ao mesmo tempo em que o jogo se 

desenrola, ou seja, está relacionada com a leitura proposta pelo leitor imersivo, mas 

vai além dela. 

 Em Braid, ao entrarmos em contato com as propriedades físicas do 

mundo no qual Tim vive, chegamos a um momento em que ela se torna “natural”, de 

modo que o pensamento de retroceder no tempo para concluir algum desafio não 

nos assusta, porque a nossa consciência aprendeu a raciocinar de acordo com fluxo 

intersemiótico que agora habita. 

 Voltamos, nesse momento, ao cibertexto enquanto objeto textual que 

possui a sua escritura no ciberespaço. A principal diferença entre esta perspectiva 

para as demais, paradigmática à textualidade, é a de que o seu acesso é controlado 

por um dispositivo eletrônico, e que esse dispositivo demanda certas ações da parte 

do ciberleitor. Tais exigências são ergódicas, ou seja, elas preconizam uma 

potencialidade desse agente de ciberleitura até que este realize um esforço coerente 

com a expectativa prevista pelo cibertexto por meio de um scripton. A ação do leitor, 

ou atividade ergódica, se aceita, desencadeia um novo scripton, uma resposta do 
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cibertexto, marcando assim a interatividade do processo de acordo com o input 

realizado, e que tem origem no seu texton. Este último é a escritura do cibertexto ou 

simplesmente o texto final, a obra cibertextual sobre a qual, salvo em obras 

específicas, leitor algum tem a liberdade de alteração. O texton representa a 

integridade do cibertexto, e nele estão previstas as ações ergódicas, ou seja, o leitor 

ergódico fica apenas com a impressão de que modifica o conteúdo de um cibertexto, 

entretanto ele apenas o configura segundo uma série de permissões e proibições. 

 O aspecto geral do cibertexto, por si, aproxima-se quase que 

completamente do paradigma dos jogos, conforme observado por Aarseth (1997, p. 

4; tradução nossa) “O leitor do cibertexto é um jogador, um apostador; o cibertexto é 

um mundo-jogo ou jogo-mundo, no qual é possível explorar, perder-se, e descobrir 

caminhos secretos nesses textos, não metaforicamente, mas pelas estruturas 

topológicas do maquinário textual.” Bastando, para reforçar esse argumento, que 

nos lembremos das condições básicas para a existência de um jogo: um espaço, um 

tempo e regras.  

 No cibertexto, o ciberespaço condiciona o que é texto e o que não é; o 

tempo dele lhe é particular, podendo haver coincidência, ou não, com o tempo fora 

do ciberespaço; e o seu texton está para as regras, que dispõem sobre a atividade 

ergódica, que nada mais é do que aquilo que o leitor pode ou não realizar para 

interferir na leitura. Repetindo as palavras de Aarseth e a própria argumentação 

dessa dissertação, todo cibertexto é, por si, um jogo, dado que cem por cento de 

suas características coincide às de qualquer jogo tradicional. 

 Tal como o jogador de xadrez, o leitor ergódico precisa ler e interpretar a 

todo instante as informações do texton, a escritura do cibertexto, e essas 

informações são apresentadas a ele pelos scriptons, que nada mais são além de 

materializações espaciais, temporais e sensoriais de texto (a disposição das peças 

em determinado momento do jogo de Xadrez é um scripton do texton, que relativiza 

de maneira regulatória, o jogo). Ainda segundo Aarseth (1997, p. 162; tradução 

nossa) “assim como o jogo se torna um texto para o usuário no momento do jogo, 

então, podemos argumentar, que o usuário se torna um texto para o jogo, já que 

eles intercambiam e reagem às mensagens um do outro de acordo com uma 

definição de códigos.” Portanto, sob essa visão, mesmo o cibertexto cujo intuito seja 

especificamente literário é um jogo. 
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5 LUDONARRATIVA, SEMIOSE E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

 

 Com o intuito de identificar a atividade do ciberleitor como a de um leitor 

potencializado de processos intersemióticos, relacionaremos o paradigma do jogo, 

conforme investigado no capítulo anterior, com noções da literatura ergódica, da 

semiótica peirciana e da cibercepção. É importante deixar claro que não 

pretendemos realizar uma revisão analítica dos conceitos da semiótica peirciana, até 

porque, em suas diversas interpretações, encontra-se prevista a sua correlação com 

as diversas áreas. De acordo com Santaella, 

 

Quanto mais o tempo passa, e quanto mais me aprofundo na obra 
peirceana, mais convencida vou ficando do valor extremo dessa obra na 
contribuição que pode prestar à compreensão de todos os processos de 
comunicação de qualquer tipo, ordem ou espécie, tanto no universo bio-
sociológico das humanidades, quanto dos animais e também no mundo das 
máquinas inteligentes, até em qualquer outro mundo que possamos 
imaginar no qual ocorram processos comunicativos. Afinal, não há, de modo 
algum, comunicação, interação, projeção, previsão, compreensão etc. sem 
signos (SANTAELLA, 2010, p.10) 

 

 Pretendemos, no entanto, inferir sobre como esses processos se 

encontram no desenrolar dos jogos de computador, e que eles contribuem para uma 

experiência do ciberleitor. Temos visto até aqui, afinal, que perceber tais objetos 

como simples jogos não é o suficiente para que se relativize o seu paradigma com 

um estético. 

 

5.1 Uma perspectiva semiótica dos jogos de computador 

 

 Para que possamos realizar inferências teóricas acerca de 

correspondências intersemióticas, descontruímos a potência da ciberleitura nas 

ações que um jogador realiza ao interagir com a interface do cibertexto. Note-se que 

a desconstrução proposta a seguir só pode ser exibida num eixo unilateral, o único 

alcançado por uma exposição escrita, e se tivéssemos a capacidade de percebê-la 

em suas multidimensões temporais e espaciais, teríamos que enxergar, ouvir e 

perceber em múltiplas dimensões, tal é a complexidade dessa potência do ciberleitor 

que ocorre, de maneira reflexiva dentro e fora do ciberespaço. O ciberleitor visualiza-

ouve-lê-percebe-relaciona-confunde-aceita-não-aceita-reage-testa-configura-

responde-joga enquanto afere valores (físicos, temporais, sociais, políticos, de 
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sucesso e insucesso). Sua leitura é profunda e dificultada, pois ele permanece 

sempre em perigo, principalmente sob o risco de se ver rejeitado pelo cibertexto. Ele 

é o intérprete e interpretante do processo semiótico, de acordo com a exposição da 

teoria, segundo Zilocchi (2001), realizando sobre os objetos do jogo e sobre si 

mesmo a interpretação: 

 

A noção chave da Teoria dos Interpretantes considera a “indeterminação do 
signo em si mesmo” como elemento fundamental do processo de 
significação e atribui ao intérprete o papel de ir desatando os interpretantes 
dinâmicos possíveis e define a interpretação como um processo de nutrição 
dos termos no qual o intérprete é apenas um dos elementos envolvidos. 
Esse processo de interpretação peirciano é o que chamamos, num trabalho 
anterior de Semiótica da Recepção — processo que envolve conceitos 
fundamentais como o de sentido (‘um hábito possível de como um signo 
convencional geral será aplicado’ — MS ,6936), de mudança de hábito, de 
interpretabilidade, interpretantes, intérpretes e que se articulam na ação dos 
signos ou semiose, um processo contínuo, auto-corretivo, vivo e dialógico 
(ZILLOCHI, 2001, p. 188). 

 

 Um ciberleitor que visualiza no ciberespaço, a título de referência, 

projéteis pontiagudos disparados na direção do seu avatar, tem um segundo para 

refletir sobre o que necessita e sobre o que deseja. Tendo decidido pela segurança 

do avatar, observando que o contato com tais projéteis faria com que ele se ferisse, 

o ciberleitor realiza uma ação mecânica, por meio do objeto controlador, que se 

reconfigura como uma ação física de esquiva – desde que dentro das permissões 

interventivas – e que fazem com que o avatar permaneça vivo, e que o processo 

cibertextual não se invalide. O avatar, os projéteis, o objeto controlador e os reflexos 

das ações de um sobre o outro são signos sobre os quais o ciberleitor precisa 

realizar a sua atividade. De acordo com Myers: 

 

Primeiramente e acima de tudo, jogar envolve uma forma especial de 
autorreferência. E porque jogar exibe uma forma autorreferencial particular 
– similar ao paradoxo – o estudo da ação de jogar oferece oportunidades 
para métodos formalistas de estudo. Em segundo lugar, uma forma 
autorreferencial é também, obviamente e com toda a importância, 
referencial. Portanto, o estudo do jogar deve envolver não apenas o estudo 
de formas autorreferenciais, mas também o estudo de referências e 
referenciação no geral: isto é, semiose [...] Da perspectiva da semiótica 
enquanto ciência, jogos de computador são mais que essencialmente 
máquinas semióticas que geram e transformam significado por meio de 
manipulação codificada de signos e símbolos (MYERS, 2010, p. 2-5; 
tradução nossa, grifos do autor). 
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 Notamos que tal perspectiva não é diferente daquela que enfrentamos 

diariamente, a da “leitura da vida” e sobre a qual procuramos um “sentido”. 

Poderíamos, afinal, não realizar ação alguma e deixar o avatar/personagem morrer 

no ciberespaço? Sim, é a resposta, e por isso refletir sobre a atividade do ciberleitor 

alcança abstrações filosóficas e psicológicas, embora não iremos discuti-las em 

profundidade. Para nós, o objetivo do ciberleitor é percorrer o cibertexto, tal como o 

objetivo de um leitor tradicional é o de terminar a leitura de um livro. Em todo caso, 

instaura-se no ciberespaço uma vida que se confunde com o cibertexto, é dele 

matéria e ferramenta. Uma semiose cibertextual deve, portanto, considerar a 

incidência da diacrônica do real na sincronia do ciberespaço a partir do sujeito 

interfaceado, que já não é mais apenas ele. Pretendemos argumentar sobre a 

semiótica peirciana esta expansão à sua compreensão, que nos permite mais 

objetivamente a exegese de jogos de computador. 

 Tudo nos leva a pensar na forma de tais jogos, se é que podemos atribuir 

a qualidade de forma a algo que possui movimento, que se fragmenta e 

desfragmenta, que se adequa ao ciberespaço e a ele transcende, sendo mais 

intuitivamente comparável à água e ao seu fluxo, conforme percebido por Arantes. A 

forma que pensamos é, no entanto, aquela pensada pelo movimento formalista, 

cujas teorias foram, posteriormente pelo estruturalismo, repensadas em estrutura ou, 

colocando de maneira bem simplificada, os pensamentos voltados para as maneiras 

pelas quais os jogos de computador manifestam o seu ser-estético. Não existirá 

exegese de obra ludonarrativa sem a percepção de sua forma, como sugere Myers: 

 

enquanto a ação de jogar é guiado pelas regras do jogo, ela não é, em 
todos os casos, determinada pelas regras do jogo. As regras do jogo podem 
elas mesmas se tornarem objetos do jogo, e relacionamentos da forma 
entre objetos de jogo podem ser expandidas para incluir relacionamentos da 
forma entre jogos e jogadores e, de fato, entre jogos e a própria ação de 
jogar. Como uma consequência, a importância de objetos isolados e de 
seus valores em jogos diminui, e a importância de relacionamentos entre 
objetos e seus valores, à medida que estes são percebidos durante o jogo 
aumenta. Tal percepção requereria que o formalista do jogo de computador 
fosse algo como um fenomenologista também – que procurasse a forma 
fundamental de relacionamentos entre objetos e valores (se é que tal forma 
existe) que coincide com a imediata e subjetiva experiência de jogo 
(MYERS, 2010, p. 32; tradução nossa, grifos do autor). 

 

 O ciberleitor precisa ler para configurar, mas só obtém a informação 

textual em forma de scripton. A partir dele, no entanto, pelo processo da semiose, 
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ele pode (precisa) apreender o texton do jogo, realizando a conexão interpretativa 

entre os scriptons, de maneira que ele não será sempre uma surpresa, mas uma 

manifestação que compreende causa e consequência. Dessa maneira, quando o 

ciberleitor pressiona o botão correspondente a “saltar”, quando no controle do 

personagem Tim, em Braid, espera-se que o scripton seguinte seja o do movimento 

do salto, até que esta ação se torna “natural” para o ciberleitor, fazendo valer o seu 

potencial imersivo, que detectou inclusive a força do salto, a sua duração, o seu som 

e os efeitos que ele tem sobre os demais objetos expostos. A atividade ergódica não 

pode ser realizada com sucesso sem antes ter sido realizada essa leitura. Ela surge, 

portanto, como uma consequência que não é intuitiva, mas que não poderia deixar 

de ser, pois o corpo do sujeito interfaceado é sempre atravessado pelas relações 

causais do ciberespaço. 

 O sujeito interfaceado designa o indivíduo que se utiliza da interface para 

a manipulação de meios eletrônicos. De acordo com Domingues, 

 

O ‘sujeito interfaceado’, categoria de sujeito cunhada por Edmond Couchot 
(1998), tem seu corpo acoplado a ‘mundos virtuais’ à ‘realidade artificial’, a 
‘ambientes sintéticos multisensoriais’ à ‘realidade virtual’ no ciberespaço e 
vai atuar de forma complexa na estrutura de dados (DOMINGUES, 2002, p. 
2).  

 

 Numa interpretação livre do termo, designa um sujeito que possui outra 

face, uma que é interna ao ciberespaço, mas que não se limita a ser outro, pois a si 

não deixa de ser. O sujeito interfaceado é capaz de perceber manifestações no 

ciberespaço e conferir a elas valores de seu próprio mundo. Essa relação, segundo 

Gomes (2011, p. 415) faz vir à mente a ideia de “Umwelts possíveis, mundos 

possíveis de ficcionalidade centradas na corporificação do interator”, a partir do 

exposto por Vieira, que afirma ser 

 

visível que a citada interface é responsável pela adequada codificação das 
diferenças originadas na realidade com a eficiência necessária para 
sobrevivência: é o domínio onde ocorre talvez a parte mais sofisticada das 
produções sígnicas e dos processos de semiose. Trata-se do Umwelt de 
uma espécie viva (VIEIRA, 2001, p. 1). 

 

 Assim, quando Heather, em Silent Hill 3 (KONAMI, 2003) se depara com o 

desafio de organizar livros de Shakespeare numa ordem específica, ela sabe o que 

fazer porque o sujeito interfaceado, o ciberleitor, sabe o que fazer (e se não souber 
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pode procurar pela informação fora do ciberespaço). O ciberleitor de Silent Hill 3 é, 

portanto, interfaceado a Heather, personagem na ludonarrativa Silent Hill 3. 

 Existem maneiras diversas pelas quais o cibertexto joga com o ciberleitor 

por meio do seu interfaceamento. Em Stanley Parable (GALACTIC CAFE, 2011), por 

exemplo, o ciberleitor controla o personagem Stanley, que tem as suas ações 

“previamente” narradas por um narrador anônimo. É o ciberleitor, no entanto, que 

traça a linha narrativa, podendo “desobedecer” ao que foi narrado; por isso, quando 

o narrador diz que “quando Stanley se deparou com duas portas abertas, ele seguiu 

pela da esquerda.”, o ciberleitor pode fazer com que Stanley siga pela da direita, 

comprometendo as instâncias narrativas pelas mecânicas de jogo. Noutro momento, 

Stanley precisava adquirir uma senha sobre a qual o narrador informa que “ele não 

teria como saber que é 2845.” O personagem Stanley se encontra, porém, 

interfaceado ao ciberleitor, que possui acesso a informações extra diegéticas, de 

maneira que, por meio deste caminho que podemos atribuir a qualidade de 

metaconfigurativo, Stanley ganha acesso ao código que faz com que ele possa 

continuar percorrendo o cibertexto. 

 Estas são as formas pelas quais os jogos de computador se distinguem 

das demais manifestações artísticas, pois engendram poéticas ludonarrativas, 

configurações da informação ou manipulação do que é lido pela ciberleitura. Este 

posicionamento também se encontra no observado por Neitzel: 

 

Nos jogos e no jogar, a separação de níveis (história e discurso) é 
incompleta. Bateson (1972) infere que uma ação-jogo inclui sempre meta-
comunicação. Para um jogador, matar um monstro em um jogo significa ‘Eu 
sei que eu estou matando um monstro em um jogo’. O jogador está ciente 
daquilo que está jogando. Contudo, no contexto do jogo de computador este 
conhecimento não precisa estar embasado numa reflexão abstrata da 
condição semiótica do jogo. Ao invés disso, as ações de um jogador de um 
jogo de computador já enquadram dois níveis: o nível ficcional (e.g. ‘Mario 
resgata a Princesa Toadstool’) e o nível físico (e.g. ‘Eu pressiono a 
combinação dos botões cruz e triângulo’) (cf. Neitzel 2004). Como ações de 
discurso performativo, as quais causam mudanças fora do reino linguístico, 
as ações de um jogador nas interfaces do computador (combinadas ao 
aparato técnico) causam mudanças no mundo ficcional do jogo (NEITZEL, 
2014, p. 8-9; tradução nossa, grifos do autor). 

 

 A poética ludonarrativa, nos moldes da poiésis aristotélica, é aquela que 

não está preocupado com o que imita, mas como imita, e nos jogos de computador 

tais instâncias se dão pela leitura do jogo, e da manipulação do disposto lúdico. Para 

Myers (2010, p. 21; tradução nossa, grifos do autor), a “forma de jogo do jogo de 
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computador expõe contextualização recursiva – pela qual as regras são 

transformadas durante referência contínua, repetida, e, mais importante, recursiva a 

tais regras.” Nesse sentido, torna-se mais fácil ainda afirmar que cada ciberleitor 

projetará sobre o cibertexto a sua leitura, ou melhor, a inscrição da sua leitura, e 

para isso temos outro exemplo. Em Blood Omen: Legacy of Kain (SILICON 

KNIGHTS, 1996), o ciberleitor encontra-se interfaceado a Kain que, outrora humano, 

retorna como vampiro para se vingar daqueles que o assassinaram. No contexto 

(narrativo) da obra, Kain enxerga os humanos apenas como alimento, não 

possuindo nenhum prazer específico em matá-los ou poupá-los; considerando as 

permissões interventivas (ou o contexto ludonarrativo), no entanto, podemos fazer 

com que Kain execute ou poupe a vida de algumas pessoas, de acordo com a nossa 

concepção moral de Kain. Essas escolhas atuam sobre a leitura de Kain enquanto 

personagem de uma narrativa tradicional, pois ele passa a receber valores 

dinâmicos, que atravessam o ciberespaço e lhe conferem outros relacionamentos 

com o que há nele disposto. Isso porque o personagem Kain não é apenas ele, mas 

Kain controlado pelo ciberleitor, e nenhuma atividade crítica deveria desconsiderar 

essa associação. Entendemos, assim como Myers (2010, p. 30; tradução nossa) que 

“Tanto jogar um jogo quanto ler um livro envolvem transformar um conjunto de 

regras numa experiência fenomenológica mais imediata,” e que apenas uma leitura 

imersiva (para o livro) e uma ciberleitura (para o jogo) propiciam estes 

desencadeamentos.  

 Esta relação, segundo nosso entendimento, está prevista pela semiótica 

peirciana, na interpretação de Santaella: 

 

Com a distinção entre objeto dinâmico e imediato, Peirce quis evidenciar 
que os símbolos se expandem, proliferam, crescendo em complexidade. 
Embora cresçam, não se pode nunca determinar a identidade entre objeto 
imediato e dinâmico. Há sempre um descompasso [...] Só no caso do objeto 
dinâmico como uma ocorrência é que este objeto pode ser precisamente 
delimitado, visto que se trata de uma coisa existente, singular, para a qual 
se pode apontar, determinando seu lugar no tempo e espaço. Isso não 
significa, no entanto, que o acesso a esse objeto possa ser direto e não 
mediado, uma vez que, nem mesmo no caso do objeto como ocorrência e 
do signo como concretivo, fica dispensada a mediação do objeto imediato 
do signo, interpondo-se entre o signo e o seu objeto dinâmico (SANTAELLA, 
2010, p. 60-62). 

 

 Esse flagrar interacional do espaço-tempo pode ocorrer nos lugares e 

não-lugares previstos pelo sistema simulado do jogo, nos movimentos que geram a 
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sintaxe da narrativa construída, que fica à espera da construção do seu tempo 

enunciativo ampliado para a qualidade literária. “A percepção assim, desloca-se da 

simulação da aparência das coisas para uma percepção que só pode existir a partir 

do momento em que o jogador a constrói.” (GOMES, 2011, p. 417), ou seja, a 

semiose dos jogos de computador se dá pela experiência do jogo, atributo que se 

reconfigura e se revalida em diferentes instâncias de jogo, marcando o fato de que 

cada ciberleitor terá a sua experiência, e que ela é esteticamente arquitetada pelo 

cibertexto. 

 

5.2 A ludonarrativa como experiência estética 

 

 Defendemos, até aqui, o entendimento da ação de jogar como uma leitura 

que parte do leitor imersivo e que exige dele uma atividade ergódica, e que das 

relações intersemióticas que se dão neste procedimento surgem, potencialmente, 

poéticas ludonarrativas, valores de significação característicos dos jogos de 

computador e do momento do jogo. Destacaremos, a seguir, segundo esta 

compreensão, as poéticas ludonarrativas que surgem da experiência estética que o 

ciberleitor tem ao percorrer o cibertexto de Braid, considerando o seu 

interfaceamento ao personagem Tim no ciberespaço e as permissões interventivas 

mapeadas pelo dispositivo eletrônico que os engendra. 

 Quando Braid tem início, o ciberleitor não sabe que assumirá o controle 

de Tim (e quando assume não sabe o seu nome); somente quando ele “testa” o 

controle é que passa a perceber que possui comandos válidos sobre o personagem. 

Ao sujeito interfaceado como Tim é permitido o deslocamento horizontal, o salto e a 

inversão da entropia do ciberespaço, mais especificamente da “sala” sobre a qual 

Tim se encontra no momento. Com um pouco de experiência, essas ações se 

tornam naturais, quando nos acostumamos com a física da movimentação, 

espaçamento dos saltos, dentre outras percepções sensoriais que, em si, já 

correspondem ao resultado de leituras efetuadas sobre o ciberespaço. 

 Sob um ponto de vista semiótico, estas permissões de movimento e 

controle sobre o tempo correspondem à únicas informações que possuímos sobre o 

personagem que controlamos – as ações que ele pode executar são aquelas 

suficientes para percorrer o ciberespaço e superar os seus desafios, e nada além 

disso. A experiência estética de Braid começa a se fundamentar, a partir dessa 



94 
 

percepção, no cálculo e na motivação mecânica de superar o ambiente. Esta é a 

interface básica de Braid. Acerca dessa interface para a construção de sentido do 

objeto textual do ciberespaço, discorre Domingues: 

 

Com o design de interface, passa-se para a artificialização do corpo em 
experiências vividas pelas conexões com mundos digitais. Os atos 
interpretativos se hibridizam com as respostas geradas pelas interpretações 
feitas no interior de programas que recebem informações, processam e 
respondem. Esse processo é denominado pela interfaciologia 
“hermenêutica operacional”, que, na arte interativa, faz com que fatos físicos 
sejam vividos na intensidade dos sentidos e na capacidade das leis 
embutidas no sistema, ao que Rossler (2007) denomina ciência 
performativa (DOMINGUES, 2011, p. 61). 

 

 A interface básica muito tem a nos dizer acerca da complexidade do 

personagem Tim e das suas motivações (que durante os primeiros minutos de jogo 

permanecem obscuras). O primeiro scripton mostra que Tim está voltado para a sua 

direita, e uma tentativa de se dirigir para a esquerda se mostra inútil, logo, podemos 

partir da ideia de que o fluxo de informação de Braid acontece da esquerda para a 

direita, e que se pretendemos contribuir para o desenrolar dos processos 

semânticos e construção do personagem, é nesse sentido que devemos seguir 

(mais tarde essa determinação de sentido influenciará diretamente a temporalidade 

do ciberespaço). 

 Quando Tim passa por uma porta, um signo surge sobre a sua cabeça, 

um dos botões do controle; fazendo a devida correspondência, aos nos utilizarmos 

do comando, o personagem abre a porta e a atravessa, dessa maneira expandindo 

o mapa pelo qual era permitido navegar. Note-se que é no atravessar de portas o 

único momento em que Tim (supostamente) se desloca em profundidade pelo 

ambiente. 

 O atravessar de portas em Braid também é uma atividade temporal. 

Quando Tim adentra um novo “recinto”, ele determina como zero o valor do tempo 

percorrido naquele local. Em outras palavras, caso ele se ponha a “voltar no tempo”, 

só poderá voltar até o momento em que entrou naquele local, assim que surgiu junto 

à porta. Além disso, podemos realizar sobre esta mecânica uma leitura semiótica – 

Braid lida com um dilema temporal em todas as suas instâncias, e o das portas pode 

ser visto como uma exploração do multiverso, haja vista que o tempo de um local 

não interage com o do outro, expandindo-se ou retraindo-se individualmente. Trata-

se de um momento espacial da ludonarrativa sobre o qual não se tem influência no 
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tempo, o que, segundo o nosso entendimento, o caracteriza como espaço-entre, 

conceito cunhado por Michelin, e que é por ela conceituado: 

 

O espaço-entre, esse lugar que busco caracterizar, também pode ser 
entendido como um intervalo. Nos intervalos clássicos de tempo [duração; 
sinal (+)] e espaço [extensão; sinal (-)] da física newtoniana, utilizados para 
organizar o mundo em termos geográficos e cronológicos, na divisão das 
terras e na divisão do dia, na criação de um calendário, de turnos de 
trabalho, etc. Virilio (1997) localiza a emergência de um novo intervalo [sinal 
(0) zero], que surge com a teoria da relatividade, que é a própria noção de 
espaço-tempo. O que antes, na física clássica, dava-se como movimento, 
trajetória e duração, acontece agora como vibração, oscilação e 
simultaneidade. Aceitando essa condição, estamos em uma situação 
espaço-temporal na qual vigora a relatividade, a mobilidade, a 
heterogeneidade e o tempo presente, portanto, no lugar do acontecimento, 
da única coisa que existe, da realidade [...] O espaço-entre é o lugar da 
ação, a condição e a situação investigada que existe tanto na dimensão 
física quanto imaterial dos corpos e das relações que eles estabelecem 
(MICHELIN, 2011, p. 172). 

 

 Percebemos, até aqui, que não cessam os descobrimentos físicos e as 

correspondências semióticas que se dão na obra por meio de sua interface básica, e, 

até aqui, nos primeiros cinco minutos de jogo – percorremos tempos que transitam 

entre universos, para frente e para trás, em cinco minutos – e, mesmo assim, não 

passamos a nenhuma compreensão maior acerca do personagem que controlamos 

e suas motivações psíquicas. Mesmo essa experiência de se navegar no vazio é 

estética em Braid, cuja principal interpretação gira em torno de uma explosão 

nuclear ou, quem sabe, similar ao Big Bang, que reorientou a entropia universal. 

Navegar pelo vazio de Braid, sem um objetivo claro é fazer referência à própria 

criação científica do universo, onde tudo tenha vindo, possivelmente, de um nada. 

 A ludonarrativa não tarda, no entanto, em apresentar indícios de 

motivação psíquica ao personagem, que ao atravessar a porta denominada “World 2” 

se encontra num ambiente que contrasta com o visto até então. Tim “caminha sobre 

nuvens” e possui acesso a textos escritos que parecem dialogar com o seu 

deslocamento e, mais do que isso, com as suas propriedades metafísicas, e é aqui 

que a experiência de se jogar Braid encontra a sua primeira crise: 

 

Capítulo 2: Tempo e Perdão 
 
Tim partiu numa busca para resgatar a Princesa. Ela foi raptada por um 
monstro horrível e maligno. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. 
 
Não apenas um. Ele cometeu muitos erros durante o tempo em que 
estiveram juntos, todos esses anos atrás. As memórias de seu 
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relacionamento se tornaram confusas, absolutamente substituídas, embora 
uma permaneça clara: a princesa dando as costas com dureza, a sua trança 
o chicoteando com satisfação. 
 
Ele sabe que ela procurou perdoar, mas quem é que pode simplesmente se 
desfazer de uma mentira propositada, uma facada nas costas? Tal erro 
mudará um relacionamento de maneira irreversível, mesmo que tenhamos 
aprendido com o erro e nunca voltemos a repeti-lo. Os olhos da princesa se 
estreitaram. Ela se tornou mais distante. 
 
Nosso mundo, com suas regras de causalidade, nos treinou para sermos 
mesquinhos com o perdão. Ao perdoarmos rapidamente, podemos nos 
machucar seriamente. Porém se aprendemos com um erro e nos tornamos 
melhores, não deveríamos ser recompensados pelo aprendizado, ao invés 
de punidos pelo erro? 
 
E se o nosso mundo funcionasse de maneira diferente? Vamos supor que 
pudéssemos dizer a ela: ‘Eu não quis dizer o que eu disse,’ e ela diria ‘Tudo 
bem, eu entendo,’ e ela desse as costas, e a vida poderia realmente 
prosseguir como se não tivéssemos dito aquilo? Poderíamos remover o 
dano e, ainda assim, nos tornarmos mais sábios pela experiência. 
 
Tim e a Princesa repousam no jardim do castelo, rindo juntos, dando nomes 
aos pássaros coloridos. Seus erros estão escondidos um do outro, entre as 
dobras do tempo, a salvo. 

  

 Recebemos, de um salto, uma correspondência entre as permissões 

interventivas do cibertexto e as motivações psíquicas do personagem protagonista, e 

passamos a perceber o ciberespaço como uma remontagem física das motivações 

de Tim. O personagem queria possuir a capacidade de cometer um erro, adquirir a 

experiência advinda desse erro e, mesmo assim, voltar atrás em sua ação, eliminar 

as consequências não desejadas, e isso é justamente o que se alcança pela 

mecânica do jogo. Essa maneira de narrar que não se encerra em nenhuma das 

instâncias da obra, que se manifesta em sua leitura textual, visual, sonora e 

mecânica é o que chamamos poética ludonarrativa. Observe que é o dispositivo que 

assegura as permissões e o surgimento dos scriptons, fazendo com que tenhamos a 

experiência de manipular o lúdico sem, no entanto, comprometer a estética da obra. 

A nossa percepção está em sintonia com a de Domingues (2011, p. 58) “A 

experiência estética funda-se na exterioridade das ações do sujeito em diálogo e 

trocas com informações interfacetadas que influenciam e determinam suas 

respostas, logo, não são somente apreciações de sua identidade interior.” 

Entendemos que o diálogo se dá na interface, entre o ciberleitor e o personagem 

Tim, e que é após esse diálogo que o ciberleitor se torna interfaceado, respondendo 

pela sua interpretação do cibertexto no ciberespaço. Segundo Arantes, 
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Somos parte de um sistema: entender o mundo significa percebê-lo a partir 
da noção de interface. Assim, a obra/mundo só se manifesta na medida 
mesma de sua inter-relação com o interator/observador: ambos fazem parte 
de um mesmo sistema, de um mesmo conjunto de inter-relações como diria 
Flusser (ARANTES, 2004, 137-138). 

 

 A partir dos textos escritos em Braid (instâncias narrativas em sua 

tradicionalidade), passamos a perceber o mundo-jogo de outra maneira, a ação de 

retroceder no tempo se torna eliminação dos erros e ganho de experiência, medida 

que se torna cada vez mais necessária, pois os desafios impostos pelos cenários na 

busca pelos fragmentos de quebra-cabeça se tornam mais difíceis, e a falha quase 

sempre leva à morte de Tim que, graças ao interfaceamento, retém o poder de 

inverter a entropia mesmo após a sua morte. Curiosamente, após a morte nada mais 

há, o cibertexto cessa a entropia universal até que o comando de retroceder seja 

acionado e traga Tim de volta. Em Braid, até mesmo a experiência de morrer é 

estética, sugerindo que existe um tempo ainda mais misterioso que aquele do 

espaço-entre, que é o do pós-morte, um tempo que nem mesmo Tim, com suas 

propriedades metafísicas, com o apoio do sujeito interfaceado, consegue alcançar. A 

partir dessas inferências semióticas sobre os dilemas temporais em Braid somos 

capazes de apreender as particularidades de significação da sua ludonarrativa. 

 Os desafios presentes nos mundos de Braid são mecânicos e cognitivos. 

Para superá-los, o ciberleitor deve realizar uma profunda leitura do mundo em que 

Tim se encontra, levando em consideração os seres que ali habitam, as distâncias 

entre plataformas, as hostilidades, os objetivos (fragmentos de quebra-cabeça) e, 

principalmente, a relação de todos esses objetos com o tempo, e é somente após 

essa leitura de cálculo é que, como jogador, o ciberleitor poderá se utilizar das 

propriedades de Tim para superar o desafio. Estes movimentos representam os 

momentos de tensão em Braid, que podemos relacionar com o previsto por 

Huizinga: 

 

O elemento de tensão […] desempenha no jogo um papel extremamente 
importante. Tensão significa incerteza, acaso. Ha um esforço para levar o 
jogo até ao desenlace […] conseguir alguma coisa difícil, ganhar, acabar 
com uma tensão [...] Embora o jogo enquanto tal esteja para além do 
domínio do bem e do mal, o elemento de tensão lhe confere um certo valor 
ético, na medida em que são postas a prova as qualidades do jogador […] 
Porque, apesar de seu ardente desejo de ganhar, deve sempre obedecer às 
regras do jogo. […] As regras de todos os jogos são absolutas e não 
permitem discussão (HUIZINGA, 1980, p. 13-14). 
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 Dessa maneira, desafio após desafio, tensão após tensão, vamos 

percorrendo os diversos mundos, encontrando outros textos escritos e tecendo 

novas correspondências entre o que está disposto no scripton com a nossa 

interpretação de Braid. O dilema temporal envolvendo Tim e a Princesa persiste 

durante todo o desenrolar do jogo. Ele deseja avançar para um reencontro com a 

Princesa, representado pelo seu caminhar para a direita, entretanto deseja que os 

erros cometidos em sua relação sejam retrocedidos, desafiando a entropia universal. 

Esse entrelaçamento do tempo fica representado na figura da trança (braid em 

inglês), uma relação que vai e vem e que não existe de outra maneira – a ideia de 

trança como a união de dois elementos que perpetuamente se contrapõem. Além 

disso, a imagem da trança surge quando a Princesa “dá as costas e o chicoteia com 

satisfação”, o que pode ser entendida como uma ação de reposição e de ação 

simultaneamente (a princesa não deseja o contato com Tim e, dessa maneira, entra 

em contato com ele). A relação binária com o tempo (esquerda e direita) diz respeito 

à compreensão dimensional do tempo na física, visto como uma linha de 

comprimento em expansão e representado por uma flecha (incapaz de realizar 

trajetória inversa). 

 Estes são apenas alguns dos apontamentos que surgem a partir da leitura 

imersiva dos textos escritos e da apresentação audiovisual em Braid e que se 

reconfiguram numa ciberleitura. Façamos o mesmo com os textos presentes no 

segundo mundo (World 3): 

 

Capítulo 3: Tempo e Mistério 
 
Todos esses anos atrás, Tim havia deixado a Princesa para trás. Ele a 
havia beijado no pescoço, pego sua bagagem, e atravessado a porta. Ele se 
arrepende disso, até certo ponto. Agora ele está numa jornada para 
encontrá-la novamente, para mostrar a ela que ele sabe o quanto foi triste, 
mas também para dizer a ela o quanto foi bom. 
 
Por muito tempo, ele acreditou que eles estiveram cultivando o 
relacionamento perfeito. Ele havia sido firmemente protetivo, revertendo 
todos os seus erros para que não pudessem tocá-la. Da mesma forma, 
mantendo uma rédea curta sobre os seus próprios erros, ela sempre o 
agradou. 
 
Mas sentir-se embalado pelo conforto de um amigo é um modo de 
existência com implicações graves. Para agradá-lo perfeitamente, ela 
precisa entende-lo perfeitamente. Portanto você não pode contrariar as 
expectativas dela ou escapar do seu alcance. A benevolência dela o 
circunscreveu, e as conquistas de sua vida não irão além do mapa que ela 
desenhou. 
 



99 
 

Tim precisava ser não-manipulável. Ele precisava de uma esperança de 
transcendência. Ele precisava, às vezes, ser imune aos encantos da 
Princesa. 
 
À distância, Tim viu um castelo onde as bandeiras vibram mesmo quando 
não há vento, e o pão na cozinha está sempre quente. Um pouquinho de 
magia. 

 

 Este mundo, por sua vez, introduz a mecânica do glow às regras de Braid 

e, a partir dela, todos os objetos ou seres envolvidos por um brilho esverdeado não 

são afetados pela passagem do tempo. Isso vai de acordo com o previsto pelos 

textos, que sugerem a ideia de que “Tim precisava ser não-manipulável” e, ainda 

assim, manipular. Tim parece se ver numa situação em que apenas uma meticulosa 

manipulação do tempo e do espaço seja capaz de “corrigir” as coisas, sem que se 

perca, contudo, a experiência adquirida pelo vivenciado. Os signos indicativos 

presentes no ciberespaço de Braid necessitam, de modo a serem interpretados, 

serem colocados contra os seus próprios elementos. O fato de o jogo se iniciar pelo 

Mundo 2 é sugestivo e, como a relação com o tempo e com o espaço parece ser 

indicativa, podemos supor que o Mundo 1 contém algo que já aconteceu e que foi, 

de certa maneira, suprimido pelo tempo ou “perdido em suas dobras” conforme 

sugerem os textos. A atividade ergódica da mecânica glow se insere nessa 

percepção e, da mesma maneira, as demais mecânicas inseridas no desenrolar do 

jogo. 

 Vimos que os primeiros capítulos (Capítulo 2 e Capítulo 3) apresentam 

significativa alteração às “regras”, permitindo novas intervenções sobre o 

ciberespaço, e que cada uma delas entra em sintonia com o disposto em instâncias 

narrativas lexicais. Subsequentemente, o Capítulo 4 é aquele que relaciona espaço 

e tempo, e que dialoga com a direção estabelecida no início do jogo, o tempo 

avança quando Tim se desloca para a direita, e retrocede quando se desloca para a 

esquerda; no Capítulo 5 uma sombra realiza todas as ações de Tim, por mais que 

ele recue no tempo, e isso sugere que as lembranças das ações (ou mesmo a ideia 

de agir) representam um registro que não se pode desvincular do tempo; no Capítulo 

6 Tim faz uso de um anel que interage com o espaço num determinado raio, 

atrasando temporalmente tudo o que nele penetra, essa mecânica se relaciona à 

ideia de que “o anel faz com que as pessoas se aproximem devagar”. Percebemos e 

relacionamos todas essas etapas à medida que elas surgem e se ligam ao sintagma 

interpretativo da obra, de acordo com Domingues (2011, p. 56) “A correlação entre 
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objeto estético e experiência estética é fundamental na estética digital, centrando-se 

no caráter performático de momentos vividos nas conexões dos humanos com o 

ambiente virtual.” E também com Arantes, quando ela diz que: 

 

a obra interfaceada é muito menos objeto acabado, mas mais criação que 
se manifesta em processo a partir de suas interfaces seja com o interator, 
seja a partir das interações realizadas dentro do próprio sistema 
computacional [...] uma das características da obra interfaceada é a de que 
ela é uma arte do evento a ser vivido em tempo real: obra em processo e 
como tal, enfatiza a transformação, a metamorfose, o fluxo e o constante 
processo do vir-a-ser (ARANTES, 2004, p.139). 

 

 O clímax da experiência estética de Braid acontece no último mundo 

(World 1), um mundo cuja entropia é naturalmente reversa, sobre o qual o poder de 

Tim faz com que o tempo “tome o seu rumo correto”. É somente tendo chegado até 

aqui com uma compreensão resoluta do envolvimento de Tim com o tempo é que 

percebemos que, na realidade, é ele quem vinha perseguindo, esse tempo todo, 

uma revolução temporal que alterasse o mais profundo dos seus erros. Neste 

mundo tomamos conhecimento de que a Princesa estivera, afinal, fugindo de Tim 

esse tempo todo, e que ele era o “monstro maligno”. Ao final do percurso “natural” 

da ludonarrativa, vemos que a Princesa foge e Tim entra num loop narrativo, 

retornando ao seu início e caminhando para o Mundo 2. Dentre as diversas linhas 

temporais e tessituras espaciais Braid esconde, no entanto, a sua pérola 

ludonarrativa – a partir de uma leitura absoluta dos seus engendramentos 

cibertextuais, o ciberleitor pode encontrar, nos mesmos mundos pelos quais 

percorreu à procura de fragmentos de quebra-cabeças, determinados objetos na 

figura de estrelas de cinco pontas, num total de oito estrelas. Estas estrelas 

representam a máxima acuidade da ciberleitura em Braid, pois elas podem passar 

totalmente despercebidas ao longo de toda a aventura. 

 Apenas para citar uma delas como referência, a que se encontra no 

Mundo 2 – pode ser obtida pela observação de uma nuvem (comumente utilizadas 

como plataformas) no canto superior direito de uma das salas desse mundo. Esta 

nuvem se encontra em deslocamento para a esquerda numa velocidade 

extremamente lenta quando em comparação com as demais. De fato, ela se move 

tão lentamente que o seu movimento é imperceptível ao olho nu e, entretanto, é 

possível saber que ela está em movimento pelo registro visual que todas as nuvens 

em movimento apresentam, ou seja, uma leitura atenta de seus processos. Essa 
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nuvem leva cerca de duas horas para chegar até o local em que podemos utilizá-la 

como plataforma e alcançar a pretendida estrela (que na verdade nunca foi 

pretendida, pois não se sabia que ela estava lá). As estrelas podem representar o 

objeto de desejo de Tim, a Princesa, que se apresenta tão claramente num céu 

noturno e está, ao mesmo, tão fora do seu alcance. 

 Cada uma das estrelas obtidas aparece no céu que pode ser visto ao lado 

da casa de Tim, formando a constelação de Andromeda, de acordo com a imagem 

abaixo: 

 

Figura 9 - Captura de tela do jogo de computador Braid 

 

 

 E, caso ele consiga coletar as oito estrelas, sem qualquer referência 

prévia à existência delas ou ao seu objetivo, quando chegar ao último Capítulo 

(World 1) o tempo se comportará de maneira diferente, permitindo que Tim alcance a 

Princesa, o seu maior objetivo. Ao entrar em contato com ela, no entanto, ouve-se 

um estranho ruído seguido de uma explosão. A interpretação unida às demais 

instâncias ludonarrativas em Braid, principalmente a partir da leitura dos seus textos 
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escritos, sugere que Tim era, provavelmente, um dos cientistas ligados à fabricação 

da primeira bomba nuclear, sendo este o “grande erro” que ele pretendia alcançar 

para reparar, perpetuamente afastado dele pelo fluxo temporal. 

 Entendemos que dependerá do ciberleitor escolher entre se contentar 

com o erro que Tim cometeu e que ele nunca será capaz de se redimir diante da 

Princesa, ou de perceber que existem “dobras no tempo” que lhe possibilitam 

alcançá-la a partir de uma minuciosa leitura dos processos ludonarrativos da obra. 

Estas conjecturas não encerram, de modo algum, as interpretações de Braid, mas 

favorecem a compreensão do nosso objetivo que é o de observar que, de qualquer 

maneira, o ciberleitor terá, ao final da obra, inscrito a sua experiência estética, 

intrinsecamente envolvida com as suas qualidades literárias e que parte dos 

aspectos do jogo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Procuramos com esta exposição argumentar a favor da ideia de que um 

jogo não é, necessariamente, apenas um jogo, mas que pode se tratar de um objeto 

que carrega em si a capacidade de articular o movimento narrativo previsto pela 

literatura ergódica, e que a atividade do leitor convencional não é o suficiente para 

percorrer esse tipo de narrativa, precisando superar a potência do leitor imersivo 

para se configurar como um ciberleitor – aquele que também realiza a atividade 

ergódica. 

 Dos diálogos surgidos desde o fundamento desta linha de estudo literária, 

e a partir da inserção do paradigma dos jogos de computador nesta área, 

entendemos que os jogos de computador são, potencialmente, cibertextos, desde 

que apresentem qualidades literárias, como os de cunho narrativo – personagens, 

enredo, intriga, espaço, tempo etc. 

 Acreditamos que com a apresentação e verificação de processos 

interpretativos da obra Braid pudemos dialogar com a perspectiva de que ela se trata 

de uma obra ludonarrativa, entendida como uma relação intersemiótica dos 

processos lúdicos e narrativos, e que pela manipulação de tal obra pelo ciberleitor, 

ou pela inscrição de sua experiência estética, surgem poéticas distintas, próprias 

deste objeto, ou poéticas ludonarrativas. Argumentamos que, em sintonia com o 

pensamento de Aarseth: 

 

Quando você lê de um cibertexto, você é constantemente lembrado de 
estratégias inacessíveis e caminhos não tomados, vozes não ouvidas. Cada 
decisão irá tornar fragmentos de textos mais, e outros menos acessíveis, e 
você talvez nunca saiba os resultados exatos de suas escolhas; isto é, 
exatamente o que perdeu. Isto é muito diferente das ambiguidades de um 
texto linear. E a inacessibilidade, isto deve ser notado, não implica 
ambiguidade, mas, ao invés disso, a ausência de possibilidade – uma 
aporia (AARSETH, 1997, p. 3; tradução nossa). 

 

 E que, nesse sentido, cada ciberleitor inscreve a sua experiência, não 

apenas num diálogo interpretativo do texto, mas de manipulação lúdica dos seus 

elementos temporais e espaciais. Enxergamos o ciberleitor como um sujeito 

interfaceado, que adentra as minúcias da narrativa e reorganiza os seus valores de 

acordo com permissões interventivas dispostas eletronicamente. 
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 Segundo as hipóteses propostas, apontamos que já em diversas obras 

ludonarrativas são observáveis  

 Não pretendemos, no entanto, encerrar a discussão do paradigma dos 

jogos e da sua relação com a literatura, mas contribuir para o avanço da sua fortuna 

crítica, percebendo este objeto como um poderoso maquinário semiótico. Há ainda 

que se verificar diversos aspectos da relação entre o ciberleitor e o cibertexto dos 

jogos, haja vista que o primeiro ocupa muitas instâncias espaciotemporais até que 

“assuma o controle” de um ou mais personagens, e que todos esses estão sujeitos 

ao interfaceamento, o que implica no surgimento de informações e valores que 

percorrem essas muitas instâncias, tornando a sua interpretação uma complexa 

rede sígnica. Alguns jogos de computador, como A Way Out (FARES, 2018), 

necessitam de dois ciberleitores manipulando a obra simultaneamente, e há ainda 

outros em que milhares de jogadores adentram o ciberespaço via conexão online, 

criando e recriando contextos coerentes ao mundo-jogo em suas próprias leis. 

 Apenas a título de ilustração, em setembro de 2005 o jogo de computador 

World of Warcraft (BLIZZARD, 2004) viu surgir, em toda a sua estrutura cibertextual, 

uma pandemia virtual, evento que ficou conhecido como Corrupted Blood Incident 

(Incidente do Sangue Corrompido). Ao longo de uma semana a partir do dia 13 de 

setembro, uma sequência de eventos que se deram por engano (e propositalmente) 

fizeram com que um “vírus” circulasse entre os jogadores conectados, afetando os 

seus personagens. Durante a “pandemia”, jogadores com habilidades de cura 

procuraram ajudar os outros, organizando uma quarentena, enquanto outros se 

aproveitaram da situação para espalhar a “doença” para o máximo de locais, tudo 

dentro do ambiente virtual de World of Warcraft. O evento chamou a atenção de 

epidemiologistas do mundo todo. Isso nos leva a repensar até onde vai o espaço 

virtual, e até que ponto podemos considerar o evento como integrante de uma obra 

artística, já que teve uma repercussão mecânica tão grande que influenciou 

diretamente o nosso próprio mundo. 

 As poéticas das obras ludonarrativas se dão no movimento e, mais do 

que isso, no impasse das escolhas, do tempo, da habilidade envolvida na execução 

das proezas mecânicas; algumas obras são competitivas entre os jogadores, e suas 

propriedades narrativas ocupam lugar de “pano de fundo”, comumente chamado de 

lore; outras ainda suprimem as sucessões de evento, restringindo os aspectos 

narrativos a personagens e lore, valorizando a ação mecânica sobre a narrativa. 
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 Enfim, uma miríade de obras se faz cibertextual, explorando a integração 

do ciberespaço com o nosso próprio mundo físico em busca da inovação, sem 

contar com o fato de que o avanço exponencial da tecnologia fecunda cada vez mais 

essas produções que nos fogem à observação crítica tão facilmente quanto se 

movimentam virtualmente com o apertar de alguns botões. A nosso ver, o estudo da 

teoria da literatura ergódica precisa integrar os movimentos da cibercepção e do 

game studies para que sejam rapidamente identificados e pensados de maneira 

conjunta os desafios envolvendo a teoria e a crítica de conceitos que se veem 

transitando entre espaços onde predominam tanto a rigidez das regras como o 

movimento literário interpretativo e interventivo que se cria a partir do jogo.  
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