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Resumo 
A proposta deste texto é refletir sobre as percepções de jogadores perante a narrativa de 
Brothers – A Tale of Two Sons, focando-se, principalmente, em assinalar quais momentos 
da experiência de jogo, cutscene ou gameplay, eles costumam associar à narrativa e qual o 
entendimento do enredo proposto pelo jogo e dos personagens principais. Também se 
utiliza o termo acontecimento no espaço-tempo, no sentido de Gomes (2008), para entender 
se os jogadores fazem alguma diferenciação entre fatos que ocorreram enquanto jogavam 
(interferiam ativamente), daqueles que eles só puderam assistir. 
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Introdução 

Este artigo é um recorte da dissertação “Eu não posso ser dois: uma perspectiva 

sobre o conceito de gameplay a partir de experimentos com o jogo Brothers – A Tale of 

Two Sons” (2016) e discute os dados obtidos durante os experimentos com o game 

Brothers sobre a percepção da narrativa, a partir da compreensão engendrada pelo 

gameplay. Portanto, essetexto busca compreender quais são as percepções dos participantes 

perante a narrativa do jogo, focando-se, principalmente, em assinalar quais momentos da 

experiência de jogo, cutscene ou gameplay, eles costumam associar à narrativa e qual o 

entendimento do enredo proposto pelo jogo e dos seus personagens principais.  

A partir dos resultados obtidos na citada dissertação, compreende-se gameplay 

como uma mediação que engloba a interseção entre jogabilidade (máquina) e jogar 

(humano), de corpos e espaços percebida física e visualmente como um acontecimento pelo 

jogador que, através das possibilidades agenciadas pelas interfaces gráficas e de controle, 

age sobre este sistema sob a tutela das regras. A fim de se distanciar da perspectiva que 

aborda a análise da narrativa alinhada aos estudos literários e fílmicos, este texto reúne uma 

exposição dos elementos narrativos encontrados em jogos a partir do gameplay. Portanto, 

foram adaptados conceitos narrativos (BARTHES, 1977; RICOEUR, 1984; BAKHTIN, 

1981; ECO, 1994) às qualidades intrínsecas dos jogos, assim como explicada a abordagem 

da narrativa como acontecimento (GOMES, 2008). Também é levantado o conceito de 

                                                   
1 Trabalho apresentado no GP Games do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação e Informação pelo PPGCOM – UFRGS e pesquisadora no Laboratório de Artefatos Digitais da 
UFRGS., e-mail: mariana.amaro@ufrgs.br 
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“ciclo mágico” proposta por Arsenault e Perron (2009) como um modelo de intersecção 

entre gameplay, narrativa e hermenêutica nos jogos digitais.  

A fim de coletar material para a análise, foi feita uma observação experimental, para 

a qual foram selecionados voluntários para participarem de uma atividade de jogo, 

registrada em vídeo e observada in loco pela pesquisadora, e uma entrevista qualitativa logo 

após a experiência.  

 

Brothers – A Tale of Two Sons 

O objeto empírico é a versão de Brothers – A Tale of Two Sons3 (STARBREEZE 

STUDIOS, 2013). para Xbox 360, um jogo digital narrativo de aventura em terceira pessoa 

com gráficos 3D (três dimensões). Idealizado pelo cineasta libanês Josef Fares, 

desenvolvido pela empresa Starbreeze Studios e publicado pela 505 Games, o jogo foi 

lançado em 7 de agosto de 2013, na rede Xbox Live para Xbox 360 e,em 3 de setembro do 

mesmo ano, nas plataformas Steam (PC) e PlayStation Network (PlayStation 3). A trama 

acompanha a viagem de dois irmãos, Naiee e Naia (figura 3), em busca da água da vida, a 

única cura para o pai deles que está muito doente. Para alcançar o objetivo é necessário 

superar obstáculos no cenário e na forma de puzzles, e interagir com diversos personagens 

que surgem durante a trajetória. Um aspecto interessante desse jogo é que a língua falada (e 

escrita) é um idioma ficcional, não traduzido ao jogador. Então a diegese é apreendida por 

meio dos recursos audiovisuais (ações, emoções e gestos dos personagens representados nas 

imagens e pelas marcações sonoras) e pela maneira com que o jogo deve ser jogado. A 

história dos irmãos é dividida em sete capítulos, mais prólogo e epílogo, totalizando nove 

fases diferentes. Na análise, foram selecionadas as três primeiras fases de Brothers. 

Uma das razões para a escolha desse jogo é o fato dele apresentar um processo de 

gameplay peculiar, pois, apesar de ser aparentemente simples o ato de manejar apenas seis 

botões, Brothers exige certo entrosamento dos jogadores com os sistemas de controles ao 

propor o comando simultâneo de dois avatares no mesmo cenário, mas de acordo com o 

avanço no jogo, os movimentos se tornam mais fluídos e a apreciação da história – e das 

paisagens – se tornam um elemento essencial. E apesar da narrativa linear, o jogo tem um 

forte cunho narrativo intimamente associado às mecânicas de controle, o que permite ver os 

enlaces desses elementos narrativos com o gameplay de forma objetiva.  

 
A Narrativa em Jogo 
                                                   
3 O jogo escolhido será referido apenas pelo seu título principal, Brothers, durante o decorrer do texto.  
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A narrativa, por muitos anos, foi objeto restrito dos Estudos Literários, 

referenciando as obras textuais como principal foco. Divido entre os gêneros épico, lírico e 

dramático, o campo era associado à arte da palavra escrita. Com o surgimento de outras 

formas de reprodução de narrativas, como o cinema, a televisão, o rádio e os video games, 

novas abordagens foram incorporadas, criando revisões que alteraram até o conceito de 

narrador – a principal voz dentro do gênero literário. Como diz Araújo (2012, p. 4) a 

narrativa passa a:  

(...) ser encarada como um fenômeno universal, amplamente vasto, suscetível de 
apresentar-se sob diferentes suportes e em tempos diversos. Nesse sentido, o 
conceito foi de tal maneira alargado, que tem se tornado, cada vez mais, objeto de 
estudo de inúmeras áreas, dentro e fora das ciências sociais e humanas. 

Assim, a narrativa começa a ser entendida sob um viés mais abrangente e 

interdisciplinar, em razão de suas possíveis abordagens. Como explica Barthes (1977), as 

narrativas existentes são infinitas, pois estão distribuídas entre diferentes instâncias ou 

linguagens que possam transmitir histórias. Sendo possível que as narrativas, de acordo 

com o autor, sejam passadas através da fala oral ou da escrita, por imagens fixas ou em 

movimento, por gestos, ou até entre uma mescla de todas essas formas de expressão. Mas 

essa possível abrangência cria empecilhos sobre o que é narrativa. 

Mantendo simples para os tempos modernos, os formalistas russos Propp e Levi-
Strauss nos ensinaram a reconhecer o seguinte dilema: ou uma narrativa é 
meramente uma coleção desconexa de eventos, caso em que nada pode ser dito 
sobre ela que não seja por referindo-se de volta à arte, talento ou genialidade – 
sendo todas formas míticas do acaso – do contador de histórias (o autor), ou, 
então, ela compartilha uma estrutura comum com outras narrativas que está aberta 
à análise, não importando o quanto de paciência sua formulação requer.4 
(BARTHES, 1977, p. 80). 

Assim como já foi dito sobre o gameplay, o autor pontua ser impossível produzir 

(ou analisar) uma narrativa sem fazer referência a um sistema implícito de regras e 

unidades. E devido à grande dimensão de aplicabilidade da área de estudo, ele afirma que o 

campo está condenado ao “procedimento dedutivo para criar um modelo hipotético de 

descrição (o que os linguistas americanos chamam de teoria)” (BARTHES, 1977, p. 81), 

                                                   
4 Tradução nossa: “Keeping simply to modern times, the Russian Formalists, Propp and Levi-Strauss have taught us to 
recognize the following dilemma: either a narrative is merely a rambling collection of events, in which case nothing can be 
said about it other than by referring back to the storyteller's (the author's) art, talent or genius – all mythical forms of 
chance – or else it shares with other narratives a common structure which is open to analysis, no matter how much 
patience its formulation requires.” 
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para depois desconstruir esse modelo inicial em direção a cada narrativa específica até se 

afastar definitivamente da “teoria”. 

Wood (2003) compreende a posição de Paul Ricoeur (1984) ao entender a narrativa 

como uma regra de síntese temporal linguisticamente mediada. Pode-se perceber como 

narrativa a reunião do enredo, das metas, dos motivos e do acaso dentro da unidade 

temporal de uma ação total e completa (RICOEUR, 1984, p. IX). 

A trama de uma narrativa é comparável a essa assimilação predicativa. Ela 
“amarra”, integra em um todo e completa eventos múltiplos e dispersos de uma 
história, esquematizando assim a significação inteligível ligada à narrativa tomada 
como um todo5 (RICOEUR, 1984, p. X). 

Recorrendo aos campos da Literatura, Arte e Cinema, pesquisas analisam games 

pelas lentes de suas respectivas áreas de estudo, mas adaptando os conceitos às qualidades 

intrínsecas dos jogos, como as possiblidades de escolhas e de interação dentro desses 

espaços virtuais. O próprio trabalho inicial de Aarseth (1997) com jogos digitais, Cybertext: 

Perspectives on Ergodic Literature, parte de uma perspectiva de aproximar os elementos 

dessas “narrativas interativas”.  

Houve uma cisão (teórica e/ou política) entre os estudiosos de games em função de 

um debate sobre os jogos serem ou não narrativas ou, mais explicitamente, se estes 

poderiam ser considerados histórias. Os que tomaram partido da narratologia destacaram 

que há várias maneiras de se compreender narrativas, pois os elementos semióticos e as 

estruturas do discurso acrescentam um valor narrativo aos jogos. Pensando em games 

narrativos, pode-se perceber a importância de algumas sequências em que o jogador não 

está realmente jogando. Dois exemplos são as cutscenes e as cenas interativas. 

A cutscene é uma sequência audiovisual não interativa, normalmente de pequena 

duração – mas que pode apresentar a extensão de um curta metragem, como em algumas 

situações vistas em Metal Gear Solid IV (KONAMI, 2008) – que podem estar presentes em 

jogos. Como estabelecido na própria palavra, a “cena de corte” interrompe o comando do 

jogador durante o gameplay, o “transportando” para um universo ligeiramente diferente 

daquele onde ele estava, de volta para a posição de espectador. Técnicas narrativas do 

cinema são facilmente observáveis nestes momentos, que normalmente buscam localizar o 

jogador no enredo do jogo.  

                                                   
5 Tradução nossa: “The plot of a narrative is comparable to this predicative assimilation. It "grasps together" and integrates 
into one whole and complete story multiple and scattered events, thereby schematizing the intelligible signification 
attached to the narrative taken as a whole.” 
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Um outro tipo de representação da história são as cenas interativas, que também 

servem de ferramentas para adicionar informações sobre o universo diegético e outros 

fatores narrativos em um ambiente “seguro” ou menos aberto que uma situação de jogo, 

mas ainda permanecendo no mesmo mundo virtual de jogo. São cenas em que o jogador 

pode alterar a câmera, o movimento do(s) avatare(s) e até realizar escolhas no 

direcionamento da narrativa, enquanto ela se expõe. O jogo Battlefield 3 (ELETRONIC 

ARTS, 2011), por exemplo, ao invés de utilizar as tradicionais cutscenes, mantém o mesmo 

padrão gráfico do modo de jogo, e até permite certo grau de controle, ao deixar que o 

jogador escolha o ângulo de visão da câmera em primeira pessoa durante a cena, mesmo 

que as direções do movimento do avatar ou suas reações estejam sob o controle do 

“computador”.  

Assim como textos exegéticos (legendas e textos de menus), as cutscenes e as cenas 

interativas podem ser elementos essenciais nos jogos narrativos, já que, algumas vezes, o 

entendimento da história é dependente da efetividade destas estruturas. Um exemplo de 

jogo narrativo no qual esses elementos desempenham uma função importante é Grand Theft 

Auto IV (ROCKSTAR, 2008). Na história desse jogo, o personagem Niko Bellic se torna 

mais humanizado devido às histórias reveladas nas cutscenes e nos diálogos que ele 

estabelece com os outros personagens de Liberty City. A sua relação do protagonista com 

seu primo, dono de uma frota de táxis ilegais, é de tal forma representada nestes momentos, 

que a possibilidade de o parente morrer no final do jogo pode causar fortes reações 

emocionais nos jogadores. Portanto, esses enxertos de cenas não devem ser vistos apenas 

como uma quebra do gameplay, pois eles são parte do enredo do jogo e podem condicionar 

o sentimento do jogador em relação à narrativa. Pois, o discurso apresentado nesses trechos 

audiovisuais pode servir como guia para auxiliar a compreensão do que ocorre durante o 

gameplay em certos games. 

No que se refere ao espaço e ao tempo das narrativas de games, pode-se invocar o 

conceito de Bakhtin (1981) de cronotopia (espaços-temporais). Esta ideia é útil para 

compreender que o mundo virtual de um jogo, ou seja, os cenários de movimentação, 

podem ser “lidos” como forma de texto, com significados que dão credibilidade à história e 

ao discurso da narrativa. Por outro lado, Streck (2014) argumenta que diferente da aplicação 

em filmes ou em textos literários, a possível linearidade pretendida no cronotopo se 

manifesta de modo diferente no game, já que a trajetória a ser percorrida dentro do espaço 

virtual é dotada de uma certa liberdade de ação, considerando que cada jogador terá 
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desenvolvido ao final de cada experiência um cronotopo único, linear e individual. Porém, 

cabe ressaltar que o grau de liberdade de movimentação pelo espaço-tempo pode variar de 

acordo com o jogo analisado.  

Em jogos de mundo aberto como Minecraft e The Sims 3 (Eletronic Arts, 2009) 

onde não há a proposição de objetivos fixos de vitória aos jogadores, a liberdade de ação 

dentro do universo virtual é maior, pois é possível trilhar entre espaço-tempo da maneira 

que melhor convém às escolhas do jogador. Contudo, mesmo jogos com parâmetros de 

objetivos e vitórias claramente definidos, como The Legend of Zelda: Wind Waker 

(NINTENDO, 2003) ou Red Dead Redemption (ROCKSTAR, 2010), podem ser jogados de 

acordo com o ritmo individual de cada jogador que, se desejarem, podem trilhar sem 

objetivos pré-estabelecidos o mundo de jogo por quanto tempo quiserem sem serem 

“penalizados” pelo jogo. Entretanto, cabe deixar claro que alguns jogos narrativos podem 

restringir consideravelmente a liberdade de ação. Exemplos disto são os games 

desenvolvidos pela Telltale, como The Wolf Among Us (2013-2014), que na maior parte da 

partida só permitem aos usuários percorrer caminhos pré-determinados em um tempo 

estabelecido, retirando boa parte da liberdade do jogador de explorar à sua maneira o 

universo de jogo ou de impor seu ritmo individual à sessão.   

O conceito de cronotopia poderia ser aplicado até em jogos não-narrativos como 

Tetris (PAJITNOV; PAVLOVSKY; GERASIMOV, 1984), restritos a um universo 

espacial-temporal menos maleável (no sentido de que a partida é cronometrada em um 

tempo limite em um espaço de atuação pequeno) em uma experiência de jogo com 

mecânicas de gameplay que se repetem infinitamente, pois as possibilidades de escolha das 

ações para chegar à vitória dentro do espectro oferecido são quase ilimitadas, tornando 

assim o cronotopo único em cada partida para cada jogador.  

Gomes (2008), também comenta sobre o sentido que o espaço-tempo empresta à 

narrativa de games, explicando que este só existe como potência até que o jogador os 

transfigure em acontecimento. Refletindo sobre as formas de consagração da narrativa 

como forma cultural, a autora descreve que o seu surgimento está relacionado aos relatos 

dos encontros travados entre homem e sua espacialidade, já que “(...) a narrativa do game 

recomeça seu ciclo e, de baixo para cima, coloca o homem mais uma vez na posição de 

experimentar os sentidos que emergem de seu mero ato de estar no mundo” (GOMES, 

2008, p. 7-8).  
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É possível também cogitar, a partir das reflexões teóricas propostas por Eco (1994) 

e Genette [s/d] que o enredo textual que dá forma ao tempo e destaque ao espaço, funciona 

desta maneira para tornar figurativo aquilo que é texto, uma proposta contrária à do cinema, 

que se utiliza de imagens para criar paratextos discursivos (SARMENTO, 2012). E, por 

isso, a configuração de espaço-tempo dos jogos digitais, imagética e temporal, tenha que 

agregar um certo valor textual em suas características.  

Em The Legend of Zelda: Ocarina of Time (NINTENDO, 1998), o personagem Link 

viaja ao futuro para derrotar o Ganon, o vilão que usurpou o trono. Ao passar de um 

módulo de tempo para outro, o espaço se modifica perceptivelmente. O castelo, no passado, 

tem o cenário mais colorido, musical e sofre alterações de luz entre dia e noite; já no futuro, 

as cores são de tons escuros, a trilha sonora é substituída por um som de “vazio” e gritos, 

além de ser sempre noite. Mesmo que o jogador ainda não saiba o que ocorreu (ou nunca 

venha a entender, se ele não souber inglês, por exemplo), as qualidades da mudança entre 

estes espaços temporais representam a transfiguração no discurso da narração, que reflete a 

alteração ocorrida na história.  

Dentro do espectro de espaço, é possível fazer um paralelo entre características de 

espaço físico e de espaço virtual, ao considerar o conceito de circunavegação (ECO, 1994) 

referente aos jogos, podendo ser observado principalmente nos games em 3D (três 

dimensões). A exploração do cenário é parte integrante para que se possa observá-la 

inteiramente, dando atenção aos detalhes que passariam desapercebidos a quem só 

transitasse pelo mundo como plataformas sem conteúdo para chegar a outras fases.   

Arsenault e Perron (2009) propõem uma intersecção do gameplay, da narrativa e da 

hermenêutica nos jogos no que eles chamam de “ciclo mágico”. Nesta estrutura composta 

por espirais interconectadas em forma de cone invertido, cada um destes elementos é 

representado por uma espiral diferente que se alarga de acordo com a importância que cada 

elemento desempenha em um jogo específico. 

A primeira e maior espiral é a do gameplay, a configuração essencial de um jogo 

digital.  A segunda, contida dentro do gameplay, representa a narrativa que se desenrola 

através do jogo. Ambas as espirais estão interconectadas, pois como explicam Arsenault e 

Perron (2009, p. 116-117): 

Jogar o jogo e seguir em frente através da espiral gameplay causa uma progressão 
heurística semelhante ao nível narrativo. O jogador captalentamente o que está 
acontecendo. Quanto mais ele sabe sobre os personagens, suas motivações e seus 
objetivos, mais ele tem condições de avaliar e adivinhar os possíveis resultados da 
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história. Iste [processo] segue os mesmos princípios da leitura de um livro ou até 
mesmo de assistir a um filme em um cinema onde o espectador não pode voltar 
no tempo.6  

A terceira espiral, por fim, representa a hermenêutica (interpretação), localizada no 

meio do cone justamente por não ser um processo obrigatório na experiência de jogo, pois 

na compreensão dos autores, subtexto e narrativa não são os elementos essenciais de um 

jogo. De forma que, para eles, apenas a espiral do gameplay é mandatória, pois sem ela, não 

há jogo. Porém, quando os três elementos estão presentes, “a relação das espirais umas com 

as outras é de inclusão: o gameplay leva ao desenrolar da narrativa, e, juntos, o gameplay e 

narrativa podem tornar possível algum tipo de interpretação”7 (ARSENAULT; PERRON, 

2009, p. 117-118). 

Entretanto, neste esquema estão representadas apenas a relação destes elementos 

com o próprio jogo, sendo necessário acrescentar o jogador na equação – e sua relação com 

a jogabilidade –, assim como o papel desempenhado pelo software. Arsenault e Perron 

(2009) ainda apresentam uma versão mais complexa, na qual são acrescentadas as 

experiências relativas ao jogador dentro do sistema de jogo, ou seja, além do próprio 

usuário, estão presentes o gameplay e o jogo`.  

A atividade de jogar um jogo pode, então, ser entendida como uma simbiose entre 
o jogador (com todas as suas experiências, expectativas, preferências, 
conhecimentos e habilidades), o gameplay (com todo o seu espectro de possíveis 
ações e reações) e o Jogo'  (com todos os seus vários tons de entendimento).8 
(ARSENAULT; PERRON, 2009, p. 127). 

A escolha da utilização da grafia jogo` e não jogo é que a primeira busca destacar 

que o jogo` é a representação da imagem mental de jogo que o gamer vê, já que o jogador 

normalmente tem acesso aos algoritmos do software enquanto jogo, então o jogo` seguido 

do apóstrofo seria uma espécie de alusão ao cachimbo de Magri (“Ceci n’est pas une pipe”). 

Este ciclo mágico permite que sejam demonstrados os dois tipos de jogar percebidos pelos 

autores, jogar em busca da maestria e jogar em busca da progressão. Quando o jogador 

joga em busca da progressão do jogo, “a ênfase é coloca no eixo vertical, resultando em 

                                                   
6 Tradução nossa: “Playing the game and moving on through the gameplay spiral causes a similar heuristic progression on 
the narrative level. The gamer slowly grasps what is going on. The more he knows about the characters, their motivations 
and their aims, the more he is in a position to evaluate and guess the possible outcomes of the story. This follows the same 
principles as reading a book or even watching a film in a theatre where the viewer cannot go back in time.” 
7 Tradução nossa: “the spirals’ relationship to each other is one of inclusion: the gameplay leads to the unfolding of the 
narrative, and together the gameplay and the narrative can make possible some sort of interpretation.” 
8 Tradução nossa: “The activity of playing a game can then be understood as a symbiosis between the gamer (with all his 
background, expectations, preferences, knowledge, and skills), the gameplay (with all the spectrum of possible actions and 
reactions) and the Game′ (with all its varying shades of understanding).” 
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espirais mais finas” (ARSENAULT; PERRON, 2009, p. 128), pois o objetivo do jogador é 

finalizar o game. Ou seja, neste caso quando o jogador dominar o mínimo de habilidades e 

informações de conteúdo necessárias para completar o jogo a espiral do gameplay irá parar 

de crescer verticalmente e seguirá tendo o mesmo tamanho até o fim da atividade – se for 

um jogo narrativo, por exemplo, a experiência se extinguirá no momento em que o jogador 

alcançar o topo da espiral narrativa. Porém, quando um jogador busca a maestria, as espirais 

se alargam no eixo horizontal. É preciso deixar claro que o jogar envolvendo a maestria 

pode ocorrer tanto no nível do gameplay (quando um jogador joga um game novamente em 

um nível mais difícil), da narrativa (quando um jogador performa um replay para encontrar 

todas as ramificações possíveis da narrativa) ou da hermenêutica (quando um gamer joga 

em busca de mais informações para aperfeiçoar o entendimento sobre jogo). 

 
Procedimentos Metodológicos 

Foram selecionados seis participantes através de amostragem intencional9 por 

critério (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL 2013): os dois primeiros seriam sujeitos das 

experimentações-pilotos (para fins de verificação do processo de observação), outros dois 

seriam dois sujeitos (uma pessoa identificado com sexo masculino e outra com sexo 

feminino) com bastante experiência com games em terceira pessoa e, finalmente, os dois 

últimos seriam (uma pessoa identificado com sexo masculino e outra com sexo feminino) 

voluntários experiência em jogos em terceira pessoa. Como explicam Fragoso, Recuero e 

Amaral (2013, p. 80), neste procedimento “são selecionados os elementos que apresentam 

uma determinada característica ou critério pré-definido”, sendo que neste caso os sujeitos 

foram determinados através do cruzamento dos critérios “experiência com games em 

terceira pessoa” (experiente/não experiente) e “gênero” (feminino/masculino).  

Quanto às técnicas a serem utilizadas na entrevista com os jogadores, Fragoso 

(2014) apresenta um método qualitativo que serve de modelo para esta pesquisa. No 

trabalho da autora sete jogadores foram observados durante duas sessões do jogo de tiro em 

primeira pessoa Battlefield 3 (ELETRONIC ARTS, 2011), nos modos single player e 

multiplayer, respectivamente. Após a observação, eles participaram de uma entrevista 

semiestruturada. Para fim de uma investigação mais aprofundada e a possibilidade de maior 

personalização na condução das entrevistas, foi estabelecido um número reduzido de 

participantes. Por questões éticas foi garantido o anonimato dos participantes, que serão 

                                                   
9 De acordo com Fragoso, Recuero e Amaral, (2013, p. 78) são “amostras qualitativas, cujos elementos são selecionados 
conforme critérios que derivam do problema de pesquisa, das características do universo observado e das condições e 
métodos de observação de análise” 
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referidos aqui através de números com três dígitos (002, 003, 004, 005), assim como a não 

divulgação de imagens ou áudios capturados durante as sessões. 

Em relação a captura de dados de experiência de jogo, foi utilizando tanto a 

observação in loco dos jogadores, como o registro via câmeras de vídeo. A presença da 

pesquisadora no local de jogo segue a proposta de Lammes (2007) de que as pesquisas de 

games necessitam tanto do envolvimento com o material estudado, quanto da utilização das 

ferramentas de reflexividade (observador e participante) e de contextualização 

(entrevistando participante e ambiente) para compreender este processo. A autora considera 

que a reflexividade é muito utilizada na descrição material do campo, sendo dessa forma 

útil às pesquisas de games, pois “ela oferece um instrumento metodológico que pode fazer 

o jogar do jogo parte da nossa busca, sem precisarmos abandonar nossa função 

observacional como acadêmicos”10 (LAMMES, 2007, p. 28). Portanto, o ato de observação 

in loco da experiência de jogo é importante para que o investigador possa observar tanto o 

espaço virtual quanto o material para uma compreensão mais completa deste contexto, pois 

é impossível desligar a relação entre ambas as esferas do resultado da experiência. 

Nas sessões dos voluntários 002, 003, 004 e 005, selecionados para a análise deste 

artigo, foi pedido a eles que jogassem os três primeiros capítulos (prólogo, primeiro e 

segundo capítulo) do game. Normalmente, as pesquisas de observação de jogo se detêm em 

restringir a observação em limites temporais, o que foi considerado inadequado devido ao 

entendimento de que é impossível separar de forma radical o gameplay da narrativa, de 

modo que interromper o jogador antes de finalizar um arco da história poderia prejudicar os 

dados coletados, tanto na observação quanto nas entrevistas. A partir das experiências da 

própria pesquisadora e dos dois testes pilotos executados com o jogo, foi possível verificar 

que as fases de Brothers são relativamente curtas, sendo que em nenhum dos testes a 

marcação de tempo para atravessar as fases determinadas ultrapassou mais de uma hora e 

42 minutos.  

Logo após a observação da atividade, foi feita uma entrevista semiestruturada com 

os sujeitos observados, para falar da experiência com o jogo, entendimento da narrativa e 

percepções do gameplay. A entrevista foi gravada em áudio para posterior decupagem e 

análise das respostas. Portanto, foram coletados os seguintes dados para análise: respostas 

dos questionários objetivos com a finalidade de confirmar os perfis selecionados; filmagens 

                                                   
10 Tradução nossa: “It offers a methodological instrument that can make the playing of the game part of our quest, without 
having to let go of our observational role as academics.” 
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das partidas focando o jogador e o controle; filmagens das partidas focando a tela de jogo; 

áudio das partidas observadas; áudio das entrevistas realizadas após as partidas.  

 
Análise da Experiência e Percepção da Narrativa 

O jogo Brothers utiliza uma linguagem fictícia, não sendo possível compreender 

nenhuma frase dos personagens presentes neste mundo. Portanto, assim como um filme 

mudo, a narrativa é explicada, nas cutscenes e cenas de interação, através das imagens e da 

trilha sonora. Entretanto, devido aos personagens terem um idioma ainda é possível notar 

seus sentimentos devido a inflexão dada às falas destes, mesmo que não se possa 

compreender o que dizem. Devido a esta estratégia adotada pelos desenvolvedores do jogo, 

a trama deixa vários pontos em aberto, como qual é a doença do pai e quais caminhos eles 

têm que percorrer para buscar a cura. De acordo com os registros do walkthrough e do que 

foi observado no exercício do autorrelato, o objetivo do jogo é explicado do seguinte modo: 

 
• Eles levam o pai em um carinho de mão até uma casa (gameplay);  

• Dentro desta casa, falam com um curandeiro, que indica em um mapa que 

eles devem ir até uma árvore para buscarem a cura.  Em seguida, este médico 

entrega ao irmão mais velho tanto o mapa, como uma garrafa, objeto que 

indica que o remédio procurado é líquido. Os dois irmãos falam entre si e o 

mais velho aponta para o mapa (cutscene).  

• Após esta conversa, os irmãos voltam para a rua e partem, imediatamente, 

em busca da cura (gameplay).   

 
Em apenas uma cutscene o jogo explica qual o intento dos irmãos (e, portanto, dos 

jogadores) no jogo: buscar a cura para o pai deles. Porém, talvez devido a rapidez da cena, 

ou até o fato de esta usar principalmente informações visuais para explicar a trama, sem a 

presença de textos ou falas inteligíveis, os quatro participantes tiveram dúvidas em relação 

a onde os irmãos deveriam ir e até o quê iriam buscar para curar o pai.  

A estrutura narrativa das cutscenes dependia totalmente das imagens, e mesmo que 

tenham deixado algumas dúvidas nos jogadores, pode-se dizer que ela foi efetiva em 

auxiliar a compreensão geral de qual era o contexto e o objetivo do jogo, mesmo que sem 

muitos detalhes. Porém, como revelou a participante 003, mesmo sem ter inicialmente 

compreendido qual era exatamente a missão dos avatares, com o passar do jogo, ela foi se 

tornando mais apegada aos irmãos emocionalmente, se sentindo responsável por eles e 

torcendo pelo sucesso destes em alcançar o seu objetivo, fosse qual fosse. Ou seja, não foi 
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narrativa das cutscenes, nesse caso, o principal engajador na experiência, mas sim, os 

acontecimentos decorridos, assim como a ligação que se criou entre os avatares e o 

jogador.  

O jogo muitas vezes, não explica com detalhes quais são as motivações dos irmãos 

em realizar algumas tarefas, deixando o objetivo das ações deles um pouco nebuloso. Por 

exemplo, os jogadores só foram entender porque o troll havia ajudado os irmãos, ao soltar a 

troll fêmea e ver que os dois aparecem juntos e felizes no final do capítulo 2. Nenhum dos 

jogadores havia entendido que entraram na caverna a fim de ajudar o troll e não devido ao 

próprio objetivo de salvar o pai. A participante 005 até disse ter notado que havia duas 

camas na casa do monstro e disse ter ficado curiosa com aquele fato, imaginando que 

alguém importante para a criatura mágica havia morrido, porém, só compreendeu no final 

da missão que a fêmea troll era a companheira dele.  

Esta sensação de agir antes e compreender depois foi percebida recorrentemente 

pelos jogadores em sua experiência com Brothers, mesmo que este talvez não seja o 

objetivo dos desenvolvedores, pois, as cutscenes explicam os objetivos, mesmo que façam 

de uma forma não tão habitual. Mas, é preciso lembrar, que vários jogos clássicos, como 

Super Mario Bros e Sonic, por exemplo, também pouco explicam sobre as motivações dos 

personagens ou até onde devem chegar para cumprir seus objetivos. O jogador 002 

compreende que a narrativa do jogo seria desenvolvida à medida em que se joga, ou seja, 

sendo percebida durante o gameplay e não sendo totalmente explicada de antemão.  

Quando questionados diretamente sobre qual era a narrativa do jogo, os 

participantes 002 e 004 descreveram somente o que foi observado durante as cutscenes, 

enquanto 003 e 005 utilizaram tanto informações obtidas nas cenas quanto aquelas 

percebidas através do gameplay em suas exposições. Entretanto, ao relatarem o que teria 

“acontecido no jogo”, todos os participantes mesclaram informações obtidas tanto no 

gameplay, quando nas cutscenes, como pode ser observado no quadro 1.  
Quadro 1 – Percepções dos voluntários sobre a narrativa de Brothers. 

 Participante 002 Participante 003 Participante 004 Participante 005 

Descrição da 
narrativa 

Descreve as situações 
apresentadas pelas 
cutscenes iniciais. 

 
Descreve a narrativa 

com informações 
obtidas durante as 

cutscenes e a partir das 
características 

observadas no cenário 
do jogo. 

 

Descreve as situações 
apresentadas pelas 
cutscenes iniciais. 

Descreve a narrativa com 
informações obtidas 

durante o gameplay e nas 
cutscenes. 
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Descrição do que 
aconteceu 

Narra tanto situações de 
gameplay quanto de 

cutscenes. 

 
Narra com 

especificidade eventos 
aprendidos na cutscene e 
de forma mais genérica 

os percebidos no 
gameplay.  

 

Narra tanto situações 
de gameplay quanto de 

cutscenes. 

Narra tanto situações de 
gameplay quanto de 

cutscenes, assim como 
reflexões sobre situações 

que não foram 
esclarecidas por nenhum 

dos dois. 

Caracterização 
dos avatares 

Descreve os perfis 
psicológicos dos 

avatares. 

Descreve ambos os 
avatares de acordo com 
suas habilidades no jogo 
ou com percepções mais 

subjetivas.  

 
Descreve ambos os 
avatares de acordo 

com suas habilidades 
no jogo.  

 

Descreve ambos os 
avatares tanto de acordo 
com suas habilidades no 

jogo como a partir de seus 
perfis psicológicos. 

Caracterização da 
narrativa 

Avalia como superficial 
e simples, apesar de 

bem-feita. 
 

Avalia que as interações 
com os NPCs não 

oferecem nenhum bônus 
ou mudança na narrativa 

principal. 

- Avalia como linear e 
simples. 

 

Nas descrições dos acontecimentos, os fatos ligados às cenas de corte eram 

relatados de forma mais objetiva, enquanto os apreendidos no gameplay eram descritos de 

forma bem específica, quando eram baseados naquilo que os participantes teriam 

vivenciado no jogo, como puzzles e obstáculos, ou de forma mais imprecisa e aberta, como 

o exemplo dos jogadores 003 e 004, que fazem uma indicação de acontecimentos futuros 

em suas respostas, fatos que são sugeridos pelo jogo, mas ainda não foram experimentados 

pelos jogadores (“e então eles partiram numa jornada por vários mundos”). Aqui também se 

abriu margem para uma interpretação mais livre do jogo, feita por 005, que, ao questionar o 

porquê das ações de alguns NPCs encontrados no jogo, criou hipóteses que pudessem dar 

sentido a situações experimentadas na partida.  

É possível compreender que a ideia de “acontecimento”, como defende Gomes 

(2008), esteja ligada à memória jogador em relação às ações que foram e vão sendo 

executadas naquele espaço virtual, assim como às expectativas do que será encontrado no 

decorrer do jogo. Pois, diferente do observado com a explicação da narrativa, os 

participantes imediatamente ligaram os fatos ocorridos dentro do jogo a um acontecimento, 

podendo ser assim considerar que a narrativa acessada através do gameplay está mais 

associada à ideia de um momento vivido pelo jogador, do que a estrutura representativa 

tradicional de textos e filmes, onde uma situação é vivida por personagens e observada pelo 

jogador. Pode-se empregar aqui também o contraponto de simulação e mídia representativa 

de Frasca (2006), para compreender que a percepção do desenvolvimento da trama do jogo 

está mais associada a algo que ocorre de fato, do que a representação de um episódio 

ocorrido. 

Por outro lado, a noção de “narrativa” para os jogadores nem sempre estava ligada a 

compreensão desta experiência no espaço virtual, mas em todas as vezes foi associada ao 
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que foi assistido nas cutscenes, reconhecendo nestas cenas algumas das estruturas clássicas 

presentes nas narrativas audiovisuais. As descrições da “narrativa” feitas pelos participantes 

estavam mais aproximadas aquelas encontradas em resenhas de um livro ou filme, ao 

apontarem o ponto inicial da história e à situação que desencadeia as consequências da 

história.  

Ao descreverem suas percepções sobres avatares, alguns jogadores exatamente 

expuseram aquelas sensações percebidas durante o jogo como as habilidades de cada um 

deles, porém alguns ainda descreveram os seus perfis psicológicos, detalhes mais ligados à 

ideia de narrativa tradicional.  Os perfis psicológicos personagens são percebidos através da 

interação com outros personagens do jogo, assim como nas cutscenes, porém a habilidade 

cada um só podem ser acessados durante gameplay.  

Interessante notar, também, que algum deles levaram em conta os detalhes 

percebidos no espaço do jogo, podendo se utilizar  do conceito de cronotopia de Bakhtin 

(1981) e da aplicação destes aos games feita por Streck (2014), ao considerar que  as 

características do espaço do jogo assim como  a movimentação única experimentada por 

cada jogador em suas partidas, também criam uma narrativa singular, única e linear, que 

não pode ser repetida, pois as modulações dentro daquele espaço e tempo são feitas de 

formas distintas por cada jogador. Este entendimento também pode indicar que a estrutura 

narrativa do gameplay esta mais próxima àquelas associadas ao acontecimento. 

 O caminho percorrido por cada jogador, portanto, construiu experiências narrativas 

levemente diferentes, mesmo que a história seja a mesma, por que mesmo que, em termos 

de complexidade, as trilhas de Brothers sejam tão lineares quanto a sua narrativa, os 

desempenhos dos jogadores neste caminho são diferentes, sendo cada experiência vivida 

nos puzzles, única.  

 
Considerações Finais 

Quando questionados sobre qual seria a narrativa de Brothers, os jogadores a 

descreveram a partir, majoritariamente, das cutscenes e com menos ênfase no gameplay, 

porém ao relatarem o que aconteceu no jogo recorreram aos fatos que vivenciaram 

majoritariamente no gameplay e com menos ênfase no que assistiram nas cutscenes. Isso 

indica uma diferenciação na experiência com Brothers, uma separação entre o que é 

considerado narrativa e o que é considerado acontecimento ou, ainda, uma convergência de 

ambos, em que a experiência espaço-temporal vivida dentro do jogo assume as 

características elencadas por exemplo por Gomes (2008), de que a narrativa dos games só 
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existem como potência até que o jogador os transfigure em acontecimento. Portanto, como 

visto na argumentação teórica, as experiências vividas no mundo de jogo durante o 

gameplay se tornam parte da trajetória do jogador, de forma que “(...) a narrativa do game 

recomeça seu ciclo e, de baixo para cima, coloca o homem mais uma vez na posição de 

experimentar os sentidos que emergem de seu mero ato de estar no mundo” (GOMES, 

2008, p. 7-8).  

Arsenault e Perron (2009), também já citados, acenam em um sentido parecido no 

esquema do “ciclo mágico”, ao considerar que quando um jogo apresenta associada a 

espiral de gameplay, as de narrativa e de hermenêutica, surge uma relação de inclusão entre 

elas, já que enquanto é o gameplay que permite o prosseguimento da narrativa, a 

interpretação do jogo surge da confluência entre o gameplay e a narrativa.  

Porém, se distanciando um pouco do entendimento de Arsenault e Perron (2009), 

fica aqui como proposição a ideia de que a hermenêutica pode estar associada não só a 

compreensão da narrativa como texto, mas, sim, como processo de experimentação e 

compreensão haptíca do jogo, tendo em vista que a partir do gameplay o jogador pode 

reconfigurar sua experiência de jogo em uma narrativa. Ou seja, a hermenêutica aqui 

deveria ser repensada como um possível processo de interpretação não só a partir dos 

textos, mas também da relação material existente entre jogador e console, assim como dos 

acontecimentos experimentados – e não só observados. De forma que as camadas de 

complexidade engendradas pelo gameplay podem, em um caminho paradoxal, auxiliar na 

elaboração de uma narrativa mais clara, por parte do jogador, a partir dos acontecimentos 

na experiência de jogo. Portanto, compreende-se aqui que o gameplay pode não só 

conformar a narrativa, mas criá-la a partir do acontecimento da experiência de jogo.  
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