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Resumo 

 

Este trabalho propõe documentar e analisar as principais estruturas narrativas 

utilizadas em jogos digitais. Comparam-se as estruturas utilizadas por mídias tradicionais, ou 

não interativas, com as estruturas comumente utilizadas nos jogos. São destacadas as 

principais diferenças impostas pela interatividade e como tais estruturas utilizam-se dela para 

contar histórias coerentes e interessantes. A metodologia utilizada é baseada em estudo 

bibliográfico dos autores de game studies e da experimentação dos jogos afim de explorar 

tais estruturas narrativas. 

Palavras-chave: Jogos digitais, estruturas narrativas, histórias em jogos 

1. Introdução 

Segundo Johan Huizinga jogos e brincadeiras antecedem a própria cultura do 

homem. Animais engajam-se em atividades lúdicas assim como nós, para simular situações 

de perigo ou de caça e preparam-se para enfrenta-las. As tecnologias apenas ampliaram o 

que os jogos são capazes de realizar, possibilitando que o setor de jogos ocupasse a posição 

de terceiro maior setor, em dólares, em 2016. Em alguns títulos são investidos milhões de 

dólares, geralmente produtos classificados como Triple A. Estes oferecem centenas de 

horas de conteúdo inédito aos jogadores, muitas vezes amarrados em uma história. Contudo 

essas histórias costumam aproximar-se muito de filmes e o jogador apenas assiste a história 

contada pelo jogo, sendo incapaz de manipula-la para contar a história que o representa. 

Este estudo visa compreender e documentar quais as principais estruturas narrativas 

utilizadas por jogos digitais. Para atingir este objetivo foram estudadas quais as principais 

diferenças entre jogos e mídias tradicionais, como os jogos contam histórias e como 

introduzir interatividade as narrativas. A metodologia aplicada para atingir estes objetivos 

foi baseada em um profundo estudo bibliográfico dos autores de game studies, 

especialmente Gonzalo Frasca, Jesper Jull e Espen Aarseth. A compreensão destes estudos 

elucidou sobre a capacidade dos jogos de transmitir mensagens e qual a relação das 

histórias com o resto do jogo. Destaca-se também as diferenças entre as mídias tradicionais 

e as mídias interativas, compreendendo como estas funcionam e como elas alteram sua 

capacidade de contar histórias.  

Em seguida foram estudadas as principais estruturas narrativas encontradas em 

jogos digitais, analisando de quais maneiras estas estruturas contam histórias coerentes e 

interessantes lidando com as particularidades da mídia interativa. Foram observados 

exemplos de jogos que destacam a capacidade das histórias de transmitir mensagens e como 

estas se aproximam ou se afastam das mídias tradicionais. 

A seleção dos objetos de estudo e a coleta de dados foi feita com base no artigo de 

Espen Arseth “Playing Reserach – Methodological Approaches to Game Analysis”. Neste 

texto Arseth discute abordagens metodológicas para estudar jogos e as divide em duas 

grandes categorias: Jogar e não-jogar. Na categoria jogar Arseth define diferentes formas de 

                                                 
1 Pesquisador em comunicação e jogos do Game Lab ESPM-SP, email: matheus_moscardini@yahoo.com.br 
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experienciar e coletar dados jogando os objetos de estudo, desde jogar superficialmente um 

jogo afim apenas de entender as mecânicas, até maestria do jogo e criação de estratégias 

novas. Arseth afirma que ao utilizar esta metodologia o pesquisador adquire um olhar mais 

crítico e profundo do objeto, pois diversos nuances do jogo podem ficar ocultos se o 

pesquisador não jogá-lo. O segundo método de coleta de dados não-jogar, aborda métodos 

de coleta de dado em que o pesquisador não joga o jogo, por meio de entrevistas com 

jogador, assistir outros jogarem, ou gameplays por exemplo.  

2. Definição e defesa do objeto de estudo 

 Neste capítulo será abordada uma definição de jogo para delimitar o objeto de 

estudo deste trabalho. Também será estudada a capacidade dos jogos de contar histórias e 

como podemos garantir que jogos digitais contam mesmo histórias e por fim quais as 

principais diferenças entre mídias interativas (jogos) e mídias não interativas, ou 

tradicionais. Quais os impactos cada uma dessas mídias possui quando se trata de contar 

uma história. Quais suas implicações para este estudo, também quais as principais 

diferenças sobre a capacidade de contar histórias de mídias interativas e não-interativas. 

 

2.1 Definição de jogo 

 O debate sobre o que são jogos é recorrente no campo de game studies, muitas 

pesquisas na área, como esta, iniciam a discussão apresentando o que são jogos. Muitos 

elementos são comuns a maioria das definições, como a existência de regras e de jogadores, 

mas outros, como existência de conflito e sem geração de lucro, são apresentados apenas 

em algumas pesquisas, geralmente apoiando as hipóteses daquela pesquisa. 

Os autores Salen e Zimmerman no livro “Rules of Play” (2003) realizaram um 

comparativo entre diferentes definições criadas por autores renomados na área, e a partir 

deste estudo propuseram uma definição própria. Neste trabalho utilizarei a definição de 

Salen e Zimmerman devido a este estudo exploratório, o qual contemplou diversos 

elementos e a seleção realizada por ambos supre as necessidades desta pesquisa. 

Segundo Salen e Zimmerman (2003, cap. 7) jogos são sistemas nos quais jogadores 

interagem com um conflito artificial, definido por regras, que possuem resultados 

mensuráveis. Examinando essa definição temos: 

Sistemas são grupos de elementos independentes, inter-relacionados, que ao 

interagirem formam conjuntos complexos.  

Jogadores são as pessoas que interagem com o sistema para gerar a experiência de 

jogo. A ação dos jogadores é necessária para que o jogo ocorra. 

Conflito é o confronto de poderes, que pode tomar muitas formas. Em jogos 

colaborativos e single-player2 os jogadores são confrontados pelo jogo, já em jogos 

competitivos os jogadores opõem seus poderes com os outros jogadores. 

Artificial descreve a barreira que divide o espaço do jogo e o mundo real, tanto em 

espaço quanto em tempo. Apesar dos jogos ocorrerem no mundo real, este limite define 

novas regras e possibilidades para quem está dentro do jogo. 

Regras definem a estrutura da qual o jogo emerge. As regras podem ser 

categorizadas em: Verbos de ação, regras de simulação e objetivos. 

Resultados mensuráveis são feedback sobre a performance dos jogadores, 

comumente definindo vencedores e perdedores.  

A definição de jogo ajuda a delimitar o objeto de estudo, porém, não se deve excluir 

objetos de estudos que possam ser interessantes apenas por não corresponderem exatamente 

                                                 
2 Jogos de um jogador. Não existe interação com outros seres humanos, apenas com o sistema. 

Exemplo: Candy Crush. 
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a essa definição. Este é um dos motivos pelos quais a definição do que é jogo não está 

sedimentada. 

 

2.2 Jogos contam histórias? 

Para avançar no estudo e discutir sobre quais características divergem entre mídias 

interativas e não-interativas em sua capacidade de contar histórias, primeiro é interessante 

comprovar que jogos são de fato capazes de contar histórias. 

Um dos principais argumentos para comprovar a existência de uma narrativa é a sua 

capacidade de ser transferida para outra mídia, assim definindo a estrutura narrativa como 

independente de qualquer mídia (Chatman 1980, p.20). Para reconhecer esta estrutura foi 

estudada a teoria de Joseph Campbell, narratologista que buscou uma estrutura fixa presente 

em todas as histórias, registrado no livro “Herói de mil faces” (1999). O modelo da jornada 

do herói é utilizado até hoje para a composição do roteiro de diversas peças em mídias não-

interativas, como na trilogia Matrix. Se for comprovada que a estrutura narrativa de um 

jogo também corresponde a estrutura proposta por Propp e Campbell por dedução 

comprova-se a independência da mídia e da narrativa. 

Para reafirmar a transposição de mídias foi utilizado o gráfico (figura 1) que 

sobrepõem a estrutura da jornada do herói, juntamente com a estrutura de três atos muito 

utilizada pelo teatro e cinema.  

 
Figura 1 A jornada do herói e a estrutura de três atos 

O primeiro ato contém o “mundo comum”, “o chamado à aventura”, a “recusa ao 

chamado” e o “encontro com o mentor” que correspondem a introdução da história. Em um 

primeiro momento observa-se o herói em sua vida cotidiana até que ocorra uma ruptura e 

ele é convidado ou forçado a aceitar uma aventura. Também é durante o primeiro ato que 

são apresentados outros personagens como seus auxiliares, a princesa e o antagonista. 

Ocorre então a travessia pelo primeiro limiar e o herói é colocado em situações de 

adversidade e provas que ele deve vencer, o que representa o início do segundo ato. Durante 

o segundo ato ocorre a “provação suprema” composto pelo “encontro com a Deusa/Deus”, 
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“a mulher/homem como tentação”, “a sintonia com o pai/mãe” e “a apótese”. Estas quatro 

etapas compõem a transformação no psicológico do herói, uma mudança necessária para 

que ele consiga completar a aventura. A metade do segundo ato é marcada pela 

recompensa, o herói vence o principal desafio e o caminho parece clarear, mas uma 

mudança de regras o coloca novamente no contrapé. A segunda parte do segundo ato é 

composta por “a recusa ao retorno” e “o caminho de volta”, quando o herói enfrenta os 

desafios para retornar ao local de origem. Ao cruzar o limiar de retorno o herói torna-se 

pleno e comprova sua vitória pelos desafios, provando-se “senhor dos dois mundos”. 

Para comprovar a independência da mídia foi estudado o jogo de árcade Donkey 

Kong lançado em 1981, considerado um dos primeiros jogos a apresentar uma história. O 

objetivo de analisar tal jogo é comprovar que mesmo os primeiros videogames já contavam 

histórias e as tecnologias atuais apenas ampliaram as ferramentas para tal. O jogo Donkey 

Kong tem início com o macaco Donkey Kong pulando em cima de uma plataforma com a 

princesa Peach em mãos, indicando que ele conseguiu raptá-la. Neste momento observamos 

o chamado a aventura, Mario, o herói, teve sua amada raptada e deve subir até onde Donkey 

Kong está para salvá-la, resumindo o primeiro ato. O segundo ato ocorre durante o jogo em 

si. O jogador deve desviar de barris jogados e subir as escadas até o topo onde Donkey 

Kong está derrubando os barris. Esta etapa corresponde ao segundo ato caracterizando os 

desafios que o herói precisa vencer para derrotar o vilão. Ao chegar ao topo da plataforma 

Doney Kong pega a princesa novamente e sobe mais alguns andares, é iniciado um novo 

nível com a dificuldade elevada. O terceiro ato tem início após a última fase, o jogador 

finalmente chega ao topo da plataforma e derrota o vilão, este então cai da plataforma e a 

princesa demonstra seu amor e agradecimento ao herói. Desta forma observa-se como é 

possível inserir a história contada por Donkey Kong no modelo da jornada do herói, não 

necessariamente essa história seria boa para se contar com um filme, ou uma peça, mas é 

possível fazê-lo. 

 

2.3Mídias de simulação e mídias de representação 

A partir dos conceitos apresentados anteriormente buscou-se compreender as 

diferenças entre mídias de simulação e mídias de representação, e quais são os impactos de 

suas diferenças na forma como a narrativa é estruturada. As mídias de representação são 

reconhecidas pela sua alta capacidade de apresentar uma sequência de eventos de forma 

clara e coerente, utilizando-se de recursos próprios para transmitir as mensagens e 

sensações desejadas. São exemplos destes recursos movimentação de câmera e 

enquadramento no cinema.  

Por outro lado, as mídias de simulação referem-se à capacidade de um sistema de 

mimetizar comportamentos de outro mais complexo. De acordo com Gonzalo Frasca, 

“simular é modelar um sistema raiz em um outro sistema que mantenha alguns 

comportamentos do sistema original” (FRASCA, 2003, p. 3). Jogos são uma subcategoria 

das mídias de simulação, como por exemplo alguns jogos de tabuleiro da Grécia antiga, 

desenvolvidos para simular estratégias de combate real. Estas características também ficam 

em destaque em simuladores de voo, jogos de corrida e de guerra modernos. Contudo 

mesmo os jogos de fantasia também são mídias de simulação. Quando observa se World of 

Warcraft, um dos mais famosos MMORPG3, os jogadores são capazes de conjurar feitiços, 

voar em dragões e outras façanhas incríveis, mas o modelo de simulação apresenta 

elementos do mundo real, como as leis da física que o regem. O ponto que permanece 

aberto são os jogos abstratos, como Tetris e Pac-Man. Estes jogos requerem uma análise 

                                                 
3 Massive Multiplayer Online Role Playing Game 
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mais profunda para a discussão sobre seus possíveis modelos de simulação, que não cabe 

neste estudo. 

Para este estudo é necessário diferenciar narrativa de história. A palavra narrativa é 

utilizada para descrever a sequência de eventos resultantes da interação do jogador com o 

sistema, enquanto história refere-se ao contexto descrito pelo jogo, quem são seus 

personagens, qual época a história se passa, quem são inimigos ou aliados, entre outros. 

Desta maneira todo jogo produz uma narrativa, mesmo jogos abstratos, o jogador ponde 

contar uma jogada de recuperação no Tetris, destruindo várias linhas de uma vez, mas não 

existe história no jogo. Por outro lado Space Invaders, mesmo em sua simplicidade ainda 

conta uma história sobre uma batalha contra naves alienígenas. 

Afim de explorar quais as principais diferenças entre simulação e representação 

estudou se a teoria de Espen Aarseth, no livro “Cybertext” (1997), que expôs as diferenças 

entre os leitores de literatura tradicional e leitores de cibertextos, os quais podem a ser 

comparados com jogos. Aarseth afirma que um leitor, por mais engajado que esteja nunca 

será capaz de influenciar e manipular os eventos da narrativa. Por outro lado, os jogadores 

possuem exatamente esta qualidade, é necessária a interação do jogador com o sistema para 

que haja produção de sentido.  Desta maneira destaca se a principal diferença entre as duas 

mídias, a capacidade de manipular e interferir com a ordem e o resultado dos eventos 

apresentados pelo simulador, assim possuindo a capacidade das mídias de simulação de 

gerar narrativas diferentes em cada interação com o sistema. 

A melhor forma de compreender como um jogo é capaz de produzir diversas 

narrativas é observar vídeos de gameplay4 do mesmo jogo sendo jogado por jogadores 

diferentes. Os vídeos de gameplay são uma forma de documentar a narrativa gerada pela 

máquina naquela sessão. Quando se observa jogos que apresentam uma narrativa linear, a 

capacidade do jogador de interagir com o sistema é diminuída, assim velando a principal 

particularidade da mídia. Ainda assim estes jogos produzem narrativas diferentes nos 

pontos onde o controle está nas mãos do jogador. Alguns jogos utilizam-se destas 

características ao extremo, como a categoria de jogos Rogue-Like5, que possui como 

elementos centrais a geração de conteúdo aleatório e a apenas uma vida. Com o desenho 

dos mapas e posicionamento dos inimigos aleatórios e a necessidade de recomeçar o jogo a 

cada morte torna-se praticamente impossível replicar duas sessões de jogo, gerando grande 

rejogabilidade. 

A passagem do tempo é outro fator de diferenciação entre mídias de representação e 

de simulação. Em mídias representativas, a passagem do tempo pode ser manipulada para 

favorecer a narrativa, criando suspense, tensão e outras emoções. Nessas circunstâncias 

encontram se três tempos diferentes: O tempo da história, tempo da narrativa, tempo de 

leitura. O tempo da história é o tempo em que a história se passa, a época das grandes 

navegações. O tempo da narrativa é a relação temporal entre história e o narrador, um ex-

pirata contando suas aventuras no mar. O tempo de leitura é o tempo que leitor demora para 

consumir o conteúdo, quatro horas para ler o livro todo (Juul, 2001). Em jogos digitais é 

praticamente impossível separar o tempo desta maneira, pois o passo do jogo depende da 

ação do jogador. As histórias são todas contadas no tempo presente, o que define o tempo 

da história e o tempo do narrador como iguais. O tempo de leitura, equivalente ao tempo de 

jogo na vida real, avança em uma escala diferente dos outros dois, mas ocorre 

simultaneamente. Esta escala define a velocidade com que o tempo passa dentro do jogo. 

Observe Elder Scroll V: Skyrim como exemplo para observar uma aplicação de 

escalas de tempo muito diferentes. Existem diversas missões espalhadas pelo jogo, todas 

                                                 
4 Gravações da tela de um jogador enquanto ele joga 
5 Parecido com o jogo Rogue, de 1980. 
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elas atreladas a um fragmento de história, o progresso nas histórias acontece conforme o 

jogador completa alguns eventos, como encontrar outro NPC6, algum item, ou derrotar um 

chefão. Se o jogador decidir ficar três horas na cidade escolhendo qual armadura ele vai 

utilizar o jogo não apresentará impedimentos, nem consequências. Todos os eventos 

continuam a sua espera e só serão ativados com a presença do personagem. Essa forma 

irreal da passagem do tempo possibilita a inclusão de muito conteúdo narrativo no jogo e 

permite que o jogador o consuma na sua velocidade, em detrimento de uma passagem de 

tempo fictícia.  

Por outro lado, é possível utilizar uma escala de tempo igual para o tempo da 

narrativa e o de leitura. Esta estratégia é muito utilizada por jogos sérios de treinamento, 

como para treinamento médico. Nestes simuladores o médico recebe um feedback gráfico 

sobre as condições do paciente e deve tomar decisões para mantê-lo vivo no mesmo período 

de tempo que é esperado em uma situação real.  

3. Histórias em vídeo Games 

 Após os estudos para compreender as diferenças entre jogos e mídias tradicionais, 

em especial sobre sua capacidade de contar histórias, foram estudadas as principais 

estruturas narrativas utilizadas em jogos. Como estas estruturas lidam com a interação do 

jogador e como são capazes de produzir histórias coerentes e interessantes. Foram 

analisadas três estruturas narrativas: Colar de pérolas, árvore narrativa e narrativa 

emergente.  

 

3.1 Colar de pérolas 

 A primeira estrutura é a que mais se aproxima das mídias de representação e foi 

estudada por Jesse Shell no livro “The art of Game Design” (2008), representada pela figura 

2. Essa estrutura foi uma das primeiras a ser utilizadas devido a esta similaridade com 

mídias de representação. Nos primeiros anos após a criação do vídeo game esta estrutura 

narrativa foi a primeira a ser utilizada, ao fato que a mídia ainda estava dando seus 

primeiros passos e muito era apropriação de conhecimentos sobre mídias não interativas, 

em particular o cinema. 

 

 
Figura 2 Colar de pérolas – Shell (2008) 

As flechas são filmes, geralmente animações, que apresentam a história ao jogador, 

os círculos representam os espaços virtuais onde o jogador interage com o jogo. Nestes 

momentos o sistema destaca-se como mídia de simulação e o jogador é capaz de se 

expressar e alterar a narrativa produzida pela máquina naquela interação. Contudo as 

interações do jogador são limitadas por diversos fatores, as regras do jogo determinam o 

que o jogador pode ou não fazer, os objetivos o que deve ser feito para progredir no jogo e 

histórias predefinidas, como neste modelo, são um grande limitante da auto expressão do 

jogador. Isso pode ser observado quando um jogador se sente frustrado quando seu 

personagem toma uma ação que o jogador discorda durante um momento em que este 

jogador não tinha controle algum sobre tais decisões.  

                                                 
6 Non-player character – personagem não-jogador 
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Este modelo continua sendo muito utilizado em jogos que não possuem a história 

como principal atrativo do jogo, mas a história ajuda a contextualizar e dar propósito ao 

mundo virtual de uma forma geral, possuindo assim grande importância para a coesão do 

jogo como um sistema completo. Este modelo aplica-se especialmente para jogos com 

apenas um caminho narrativo, mas jogos que apresentam pouca variação aproximam se 

muito deste modelo e podem ser estudados juntas. 

 

3.2 Árvore narrativa 

 A estrutura de arvore narrativa (imagem 3) também foi apresentada por Schell 

(2008) e é uma expansão da estrutura do colar de pérolas, a principal diferença é a 

existência de braços narrativos capazes de oferecer algum controle sobre a história ao 

jogador. Esta estrutura foi muito utilizada pelas primeiras aventuras de texto, como Zork 

(1977), o jogo conta uma história em forma de texto ao jogador e recebe inputs em forma 

de texto também. Nos pontos chave da história o jogador decide qual caminho ela irá 

seguir. Por exemplo no encontro com um dragão, o jogador decide entre lutar ou fugir e a 

história caminha naquela direção.  

 
Figura 3 Árvore narrativa - Shell (2008) 

Este modelo cobre uma das principais falhas do colar de pérolas, o jogador agora é 

capaz de expressar se em relação ao caminho que a história percorrerá também, mas faz 

isso de uma forma muito limitada ainda. A quantidade de caminhos disponíveis é sempre 

limitada, se para cada caminho narrativo fosse desenvolvido um braço narrativo inteiro, 

com um final único, a quantidade de conteúdo do jogo aumentaria exponencialmente, 

inviabilizando os custos de produção. Desta forma a convergência dos caminhos é 

inevitável e a capacidade do jogador de contar sua própria história é ilusória. As escolhas 

narrativas são, de forma geral, de curta duração, pois independente do caminho percorrido 

todos eles levaram ao mesmo lugar, assim caracterizando as escolhas do jogador como de 

baixa relevância. 

Desta forma os jogos que possuem esta estrutura narrativa possibilitam que seus 

jogadores manipulem a história que será contada, mas para que o jogador possa 

efetivamente se expressar através da história que está sendo contada a quantidade de 

conteúdo do jogo começa a atingir valores incrivelmente altos, por exemplo o roteirista do 

jogo Oxenfree, uma aventura de texto moderna com gráficos 2D, afirmou em entrevista que 

o roteiro no total possui mais de doze mil páginas. Assim observa-se que este modelo 

possibilita os jogadores se auto expressarem por meio da história que está sendo contada, 

mas junto a um alto custo de produção e desenvolvimento. 
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3.3 Narrativas emergentes 

 Jesper Jull, em 2002 no livro “The Open and the Closed: Games of Emergence and 

Games of Progression”, dividiu os jogos que contam histórias em duas categorias: jogos 

progressivos e jogos emergentes. Os dois modelos apresentados acima são utilizados em 

jogos progressivos, ou seja, a narrativa é apresentada de uma forma sucessiva, seguindo 

eventos pré-determinados. Em narrativas emergentes as histórias são construídas através da 

interação do avatar virtual do jogador com o mundo que este está inerido. 

Frasca em seu doutorado “Play the Message” (2007), discorre sobre as 

características dos jogos de transmitir mensagens. Ele as separa em três categorias: mundo 

do jogo, mecânicas e performance. O mundo do jogo refere-se aos contextos que 

experiência do jogador ocorre. Essa categoria é responsável por todos os feedbacks que são 

devolvidos ao jogador. Assim, toda a interface faz parte do mundo do jogo, mas também as 

descrições dos objetos, suas formas, tamanhos, as explicações de uso e mais. A mecânicas 

referem-se ao conjunto de regras de simulação, determinando o que o jogador pode ou não 

pode fazer, quais objetos o jogador pode interagir e os resultados de cada interação por 

exemplo. As regras são determinantes para a interação do usuário com o sistema, e 

compõem grande parte do significado atribuído a cada objeto do jogo. Por fim, a 

performance do jogador é composta pelas decisões do jogador, a ordem, velocidade, 

precisão que o jogador executou os comandos. Todos estes fatores alteram os resultados, 

assim produzindo uma narrativa única. 

Na intersecção destas três categorias o jogador constrói sua história. Ao analisar 

alguns sistemas que produzem narrativas emergentes encontra-se a produção de histórias 

simultaneamente com a performance do jogador, diferente dos modelos de progressão nos 

quais as ações do jogador podiam intervir no direcionamento da história, mas essa avançava 

sem a interação do jogador. A história ocorre em separadamente das ações do jogador. 

Simuladores de voo são ótimos exemplos para compreender como narrativas emergentes 

são criadas. Em uma das sessões observou se o avião sai de uma pista no aeroporto e 

durante a decolagem ocorre forte turbulência devido ao vento. O piloto decola e sobe até 

atingir a altura planejada, voa em linha reta durante 20 minutos, vira o avião e retorna ao 

mesmo aeroporto, pousando tranquilamente. Em uma segunda sessão, com as mesmas 

configurações iniciais, o avião decola sem dificuldades, apesar das adversidades. Durante o 

voo ele realiza algumas manobras com fumaça e aterrissa após 10 minutos. As histórias 

contadas são reflexo direto da performance do jogador. No primeiro exemplo é possível 

supor que o jogador era iniciante e aquela foi uma de suas primeiras decolagens, já o 

segundo jogador demonstrou maestria com os controles e foi capaz de realizar feitos 

extraordinários. 

 No exemplo acima constatou se que um sistema com as mesmas configurações 

iniciais é capaz de produzir narrativas diferentes baseadas na performance dos jogadores. 

Uma característica comum nos jogos é a presença de elementos randômicos, estes 

incentivando a produção de narrativas emergentes. Os jogos da série GTA (Grand Theft 

Auto) apresentam muitas missões utilizando as estruturas narrativas progressivas, mas 

também oferece um mundo aberto onde ocorre a emergência de narrativas. Ao comparar 

novamente duas sessões de jogo tendo início no momento inicial do jogo, observa se 

diferentes carros andando na rua e o jogador pode escolher qual ele se identificar mais para 

roubar. Na primeira sessão o jogador rouba um carro de luxo e participar de uma fuga épica 

da polícia, enquanto na segunda sessão o jogador rouba uma moto e tenta pular em cima de 

um barco enquanto uma ponte levadiça atua como rampa.  
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 Jogos multi-player7 geralmente apresentam produção de narrativas emergentes, pois 

s decisões dos outros jogadores não estão pré-definidas no sistema, assim a interação entre 

os jogadores é altamente imprevisível, correspondendo a ordem e momentos que todas as 

decisões foram tomadas pelos jogadores. Um bom exemplo para jogo competitivo é xadrez, 

cada jogador possui 16 peças de 6 categorias diferentes, cada categoria possui uma forma 

de movimentação única. Os jogadores tomam turnos movendo uma peça por vez, 

concedendo um caráter de reação a movimentação do inimigo e a disposição atual das peças 

no tabuleiro. Quando acrescenta se mais jogadores as variações recebem ainda maior 

destaque. Quando jogos online unem centenas jogadores em um único espaço virtual torna-

se impossível prever quais serão os próximos eventos marcantes, consequentemente as 

narrativas produzidas são sempre diferentes e cada jogador é capaz de contar a sua história 

em conjunto com os outros jogadores. 

4. Conclusão 

 As três estruturas analisadas neste estudo são capazes de contar histórias coerentes, 

mas como observado a capacidade do jogador de interagir com o sistema e de gerar 

conteúdo novo é o que diferencia os jogos das mídias tradicionais. O modelo de estrutura 

emergente conta histórias não através de diálogos ou narradores, mas por meio de seus 

objetos, suas características e as possibilidades de interação entre eles. Contudo é possível 

observar a distância entre a produção atual e o desenvolvimento de uma narrativa interativa 

ideal. Este sonho de desenvolver um jogo que ofereça liberdade total ao jogador, e o 

coloque como protagonista da melhor história já escrita está muito distante, mas jogos 

digitais já são capazes de colocar o jogador no lugar do roteirista, possibilitando que este 

conte a história que deseja. 

 Ainda existe espaço para o desenvolvimento de jogos progressivos, especialmente 

os com foco de contar uma história interessante, mas os custos de produção de um roteiro 

interativo é consideravelmente maior do que de um roteiro linear, como são utilizados nas 

mídias tradicionais. O que se deve evitar é a replicação de roteiros desenvolvidos para 

mídias tradicionais em jogos, assim reduzindo a mídia a algo menor do que ela deve ser. 

Existem diversas estruturas para contar histórias, o desenvolvedor deve selecionar qual a 

mais adequada para o objetivo do jogo e continuar explorando afim de descobrir novas 

formas de utiliza jogos para contar histórias incríveis. 
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