
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Bauru	  -‐	  SP	  –	  03	  a	  05/07/2013	  

 1 

 
 
 

Jogos Eletrônicos e Comunicação: uma Análise de Braid1 
 

Louise CARVALHO2 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ 

 
 
RESUMO 
 
O artigo propõe uma discussão de jogos eletrônicos como objetos culturais expressivos, 
capazes de produzir argumentos através da natureza procedimental: regras e interação. 
Tomando como objeto o jogo Braid e o posicionamento do seu autor Jonathan Blow, o 
objetivo deste trabalho é problematizar a linha dos procedimentalistas, que subestimam 
os elementos não-procedimentais e colocam o jogador como ativador de um processo. 
Para isso, serão analisados elementos como o gameplay, a interação e narrativa dentro 
do jogo eletrônico. 
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1. Introdução 

Quando a ministra da cultura Marta Suplicy em fevereiro de 2013 declarou que jogos 

eletrônicos não entrariam no vale-cultura – novo benefício do governo para 

trabalhadores que os concederia um vale de cinquenta reais para ser gasto em forma de 

atividades culturais –, pouco tempo se passou para que tanto jogadores e game designers 

quanto a Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games (ACIGAMES) se 

manifestassem contra a forte fala da ministra: “Eu não acho que jogos digitais sejam 

considerados cultura”, além de incluí-los no novo vale-cultura seria “forçar demais”3. 

Tal declaração provocou em uma chamada “revolta gamer”, resultando em RTs no 

twitter dizendo o quando aprenderam com os jogos, debates em fóruns, a criação de um 

jogo em Flash ironizando as declarações da ministra e, entre outros, um abaixo-assinado 

intitulado “Vamos incluir os games no vale-cultura, ministra Marta Suplicy?”, 

promovido pela ACIGAMES. O abaixo-assinado chama atenção para a primeira 

exposição sobre videogames na história dos Estados Unidos que ocorrerá no MoMA 

(Museu de Arte Moderna de Nova Iorque) e a paradoxal assinatura de Marta Suplicy 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 05 – Rádio, TV e Internet do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Sudeste realizado de 03 a 05 de julho de 2013. 
2 Estudante de Graduação, 5o semestre do Curso de Estudos de Mídia do IACS-UFF. E-mail: 
louisecarvalho1@hotmail.com 
3 Disponível em: http://info.abril.com.br/games/noticias/2013/03/games-nao-sao-cultura-diz-marta-suplicy.shtml. 
Acesso em: 25/04/2013.  
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incluindo games na Lei Rouanet de Incentivo à cultura4. Segundo Moacyr Alves Júnior, 

presidente da ACIGAMES, o dinheiro investido em produção de jogos eletrônicos pode 

ser deduzido do Imposto de Renda com investimento a cultura, porém não se pode 

comprar jogos com o vale-cultura, ou seja, um contra-senso. Cinema, teatro, circo, 

livros, DVDs, shows e revistas são alguns exemplos do que podem ser comprados com 

esse vale, o que não consegue apoiar um dos argumentos da ministra de que os jogos 

eletrônicos seriam muito violentos, pois não exclui a possibilidade de outras mídias 

inclusas nesse direito o sejam. 

A proposta deste artigo não é discutir o direito dos jogos de estarem incluídos no 

vale-cultura. Apesar de ser uma discussão válida e muito séria, um dos principais 

motivos de revolta é a afirmação da ministra de que o jogo não seria um meio cultural. 

E esta afirmação vinda de figura política pode sim causar consequências e um 

desmerecimento a todos os pesquisadores de jogos e game designers que conseguiram 

espaço não só para entender como os jogos operam, mas também como estes podem ser 

artísticos, direcionar tópicos sérios, serem usados para além de passar o tempo e 

diversão. Segundo Mary Flanagan (2009), computadores e consoles de jogos se 

tornaram meios midiáticos de significância cultural em uma grande área de categorias 

sociais, econômicas, de idade e gêneros. Jogos podem ter funções de expressões 

criativas, pensamentos críticos e ferramentas para pensar a respeito de problemas 

sociais. Com a declaração de Marta Suplicy, diversas perguntas surgiram em fóruns, tais 

como: “Games são cultura?”, “o governo não apoia a cultura de jogos no Brasil?”, “por 

que eu não posso comprar meu game com o dinheiro público?”, e apesar de não faltar 

motivos para se acreditar que jogos eletrônicos são de fato cultura – o próprio 

Ministério da Cultura reconhece isso no seu site reservando uma seção especial para os 

jogos –, muitos pensam que esta restrição nada mais é do que uma questão de interesse 

do mercado brasileiro e uma escolha mercadológica. Seja interesse ou não, a fala da 

ministra dá um pontapé inicial para diversas questões a respeito de jogos eletrônicos que 

serão discutidos neste trabalho. 

Assim, este artigo busca refletir a respeito de características da cultura dos jogos 

eletrônicos, os elementos particulares desta tecnologia digital, as diferentes formas que 

um jogo pode comunicar e provocar afecções nos jogadores. Para ilustrar, usarei o 

discurso de Jonathan Blow e sua obra Braid (2008), um jogo de plataforma e quebra-

                                                
4 Abaixo-assinado disponível em: http://www.change.org/pt-BR/peti%C3%A7%C3%B5es/vamos-incluir-os-games-
no-vale-cultura-ministra-marta-suplicy#share. Acesso em: 25/04/2013. 
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cabeças criado e desenvolvido pela Number None, Inc e publicado pela Microsoft Game 

Studios. A escolha foi feita pelas excelentes críticas obtidas tornando-se, inclusive, um 

dos jogos mais bem-avaliados da Xbox Live. Entretanto, apesar de ser um jogo de 

sucesso, é também conhecido pelas diversas interpretações recebidas a respeito dos 

elementos e narrativa, sendo objeto de discussão por bloggers e fóruns na internet. O 

autor também é notório na mídia por declarar que a maior parte das pessoas não 

entenderam o jogo, muitas vezes por não terem prestado devida atenção, pois ao deixar 

o final aberto a interpretações, teorias teriam surgido e que nada seriam relacionadas 

com a obra criada. Portanto, como poderia um jogo ser tamanho sucesso quando, de 

acordo com o autor, poucos teriam entendido o que ele realmente comunica? Se Braid 

reuniu uma legião de fãs prontos a debater teorias, foram afetados qualquer um de seus 

elementos, então é porque algo foi comunicado provocando uma afeição. Ao pensar em 

elementos dos jogos eletrônicos, alguns específicos como as regras representacionais e 

interação típica das mídias procedimentais (BOGOST, 2007), e outros como imagem, 

som, narrativa, imersão, é possível dialogar com o ponto de vista do game designer 

Jonathan Blow e os jogadores.  

Entre os elementos citados no parágrafo anterior, é importante destacar para o fim 

da análise de Braid o conceito que será aprofundado no decorrer dos tópicos e servirá de 

base para este trabalho, o procedimentalismo e a escola da retórica procedimental 

marcada pela publicação dos dois primeiros livros do pesquisador e game designer Ian 

Bogost (SICART, 2011). Em poucas palavras, os procedimentalistas argumentam em 

como as regras do jogo comunicam, são expressivas e entendidas pelo jogador, cuja 

obra pode fazê-lo refletir e persuadir a respeito dos argumentos apresentados, ou seja, 

pelo uso da retórica, o estudo da expressão persuasiva (BOGOST, 2007). Tendo este 

conceito em mente, tomei como principal fala de Jonathan Blow a respeito de seu jogo 

uma longa e detalhada entrevista dada para o site A.V. Club5, pois após ler diversas 

entrevistas e declarações, esta foi a que me pareceu mais. O universo simulado do jogo, 

a interação, narrativa e a retórica procedimental são argumentos-chave que serão 

detalhados a fim de criticar a fala de Jonathan Blow por elogiar todos os elementos que, 

juntos, formam o jogo Braid. É esperado que tais argumentos mostrem não apenas que 

jogos eletrônicos são meios culturais expressivos, mas o quanto suas particularidades 

são complexas causando um interessante debate entre os pesquisadores da área. 

                                                
5 Entrevista disponível em: http://www.avclub.com/articles/game-designer-jonathan-blow-what-we-all-missed-
abo,8626/. Acesso em: 25/04/2013. 
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2. Gameplay, interatividade e narrativa em Braid 

Braid, em princípio, tem uma narrativa relativamente simples: a busca de Tim pela sua 

princesa, que foi raptada por um monstro “terrível e malvado”. Isto aconteceu porque 

Tim cometeu um erro. Essas informações são reveladas quando o jogador move Tim da 

esquerda para a direita em um espaço que contém seis livros fechados, cujos textos 

aparecerem na parte superior da tela ao posicionar o personagem em frente a este. O 

nome desse primeiro grupo de seis livros chama-se: “2. Tempo e Perdão”, e percebe-se 

que o jogo começa no segundo capítulo, ou melhor, no segundo mundo. O conteúdo dos 

seis livros revelam que Tim cometeu uma série de erros durante os anos que estiveram 

juntos, e que embora ela tivesse tentado perdoá-lo, não conseguiu esquecer a mentira, a 

traição. O livro cinco dá um ponto de partida para a mecânica do jogo com o seguinte 

texto: “E se o nosso mundo funcionasse de forma diferente? Suponhamos que lhe 

poderíamos dizer: ‘Não quis dizer o que acabei de dizer’. E ela responderia: ‘Tudo bem, 

eu compreendo’, e não se iria embora, a vida iria continuar como se nunca tivéssemos 

dito nada? Poderíamos eliminar os danos, mas mesmo assim aprender com a 

experiência”6, isto é, capacidade de corrigir os erros e refazer de acordo com o que 

achar que é correto. Após a leitura de todos os livros, o jogador estará pronto para saltar 

plataformas a fim de recolher quebra-cabeças que retratam momentos da vida do 

protagonista evitando as pequenas criaturas.  

 

 
Figura 1 – Tim entra no Mundo 2 com os seis livros expostos 

 

                                                
6 No original em inglês: “What if out world worker differently? Suppose we could tell her: “I didn’t mean what I just 
said”, and she would say: “Its ok, I understand”, and she would not turn away, and life would really proceed as 
though we had never said that thing? We could remove the damage but still be wiser for the experience”. 
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Figura 2 – Tela do gameplay de Braid. Na cena, Tim deve pular as plataformas a fim de pegar as peças do 

quebra-cabeça, evitando a criatura 
 

O gameplay é um conceito debatido entre os pesquisadores, e apesar da maioria 

concordar que é o “núcleo” do jogo, não há uma definição concreta. Para Sicart (2008), 

este é definido pela mecânica do jogo, com os métodos invocados pelos agentes, 

humanos ou não, projetados para interagir com o mundo do jogo. Arsenault & Perron 

(2009, p. 109) já o definem como o ponto de encontro de duas entidades distintas, o 

jogo e o jogador, e o entendem como a presença de possíveis ações e reações que é 

gerado tanto pelo jogador quanto pelo próprio jogo. Tais conceitos auxiliam no 

questionamento do gameplay de Braid, tendo como função principal o voltar no tempo. 

A capacidade não é importante apenas quando Tim morre, também é fundamental para 

passar por diversas fases e chegar ao fim. Pode-se assumir que também é um jogo de 

estratégia quanto ao tempo: no mundo quatro, por exemplo, o tempo pausa até o jogador 

mover-se, e a velocidade depende da decisão do jogador. Tal ferramenta do mecanismo 

de Braid é intrínseca a narrativa; se o personagem deseja que o mundo funcione 

diferente, como está escrito nos livros iniciais da tela, eliminando os danos e aprender 

com os erros, é exatamente essa a experiência que o jogador tem ao controlar Tim. Se 

fizer algo que considera ser errado, basta voltar o tempo e refazer de forma correta. 

Logo pode-se concluir, quanto a esta questão, que tanto a narrativa quanto a mecânica 

do jogo comunicam. 

Na tentativa de definir o gameplay, ambos autores, de formas distintas, voltaram-

se para a interação do jogador com o jogo, o jogador com o mundo do jogo. Se o 

gameplay só ocorre com a interação, então esta é o núcleo do jogo. Por conta da 

estrutura topológica da mecânica deste meio, um jogo é um cibertexto, neologismo 

criado por Norbert Wiener que envolve a complexidade da mídia na construção de um 
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texto (AARSETH, 1997). A interação é parte do cibertexto, pois é a decisão tomada que 

fará as partes mais ou menos acessíveis, o leitor percorre um caminho, podendo nem ao 

menos saber o que perdeu. Espen Aarseth cria um termo chamado “literatura ergódica”7, 

um tipo de literatura que requer do leitor um esforço não-trivial, pois é construído de 

forma que o leitor tenha que fazer escolhas e que toda leitura seja diferente. Mesmo que 

cada leitura de um texto linear seja diferente por vez, o autor explica que essa 

ambiguidade semântica é bastante diferente da inacessibilidade da literatura ergódica. 

Basta ter como exemplo um livro como O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar8, e vê-

se que sua leitura é não é similar a outro romance – afinal, o conceito não precisa ser 

necessariamente eletrônico. Um cibertexto é, portanto, um mundo-jogo, e o leitor é o 

seu jogador. 

A relação homem-máquina, mesmo no contexto fora dos videogames, é um 

assunto bastante debatido. O próprio termo interatividade sofreu evolução desde a 

transmissão linear e consecutiva de informação, em que o emissor era superior 

(SHANNON; WEAVER, 1962), até a os estudos pragmáticos, que “não se pode não 

comunicar” e valorizam o contexto interpessoal influenciando a interação 

(WATZLAWICK et al., 1992). Alex Primo (2000) preocupa-se com o fato de que, ao 

supor que a relação homem-máquina seja interativa, supõe-se que o feedback reativo 

seja condição suficiente para que haja comunicação plena. Para isso, busca diferenciar o 

interativo do reativo, e o exemplo do videogame logo surge ao explicitar uma trecho de 

Raymond Williams que afirma que boa parte dos equipamentos vendidos como 

interativos são, na verdade, reativos. “Os videogames, por exemplo, solicitam a resposta 

do jogador/espectador (...), mas sempre dentro de parâmetros que são as ‘regras do 

jogo’ estabelecidos pelas variáveis do programa” (MACHADO apud PRIMO, 2000, p. 

85). O autor segue dizendo que nas tecnologias reativas não há lugar para respostas, e 

sim escolhas entre um conjunto de alternativas já preestabelecidas; em um sistema 

interativo, pois, o espectador deveria ter total autonomia, enquanto um sistema reativo 

trabalharia com essa gama pré-determinada. 

É possível ligar o parágrafo anterior ao cibertexto e literatura ergódica de Aarseth 

que, como já dito, difere-se do texto literário pelo leitor não ser um mero observador e 

fazer escolhas quanto aos caminhos a serem seguidos. Primo, no entanto, questiona a 

                                                
7 No original em inglês: “Ergodic Literature”, derivado das palavras gregas ergon e hodos, que significa “trabalho” e 
“caminho” (AARSETH, 1997). 
8 Nesta obra de Julio Cortázar, o leitor pode ser direto do capítulo 1 ao capítulo 56, ou optar começar no capítulo 73 e 
seguir a order indicada pelo autor, obtendo uma leitura completamente diferente.  
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interatividade pela falta de plena capacidade de resposta do receptor. A interação entre 

um usuário e um jogo, ou o próprio gameplay, seria um tipo limitado. Quanto a Braid, 

Jonathan Blow afirma na entrevista aqui analisada que um tipo de jogo que ele poderia 

ter feito era o de mundo aberto, em que o jogador poderia explorar o ambiente, viajar, ir 

em missões... Porém, optou por um enfoque nos puzzles, ou quebra-cabeças, sem 

elementos estranhos ao jogo. Braid é fechado; apesar de o jogador poder jogar as fases 

de diversas formas, fazer caminhos diferentes para pegar as peças do quebra-cabeça, 

terá que chegar ao próximo mundo e assim sucessivamente até o final. Diversos 

jogadores podem jogar de forma diferente o mundo dois, por exemplo, porém todos 

chegarão ao mundo três, no qual jogarão de forma específica, até o último mundo (que, 

no caso, é o mundo um). É o que Steve Ince (2006, p. 50) chama de narrativa linear e 

gameplay não-linear, em suas palavras: “Isso normalmente significa que os jogadores 

tem a opção de desenhar de uma vastidão de mecânicas do gameplay  da forma que eles 

escolherem, que os dá a sensação de que estão no controle do gameplay”9. Na opinião 

de Ince, cujo livro é um guia para criação de jogos eletrônicos, esse tipo de estrutura é 

uma combinação forte e tem a vantagem de abrir o gameplay com uma história 

específica e “potencialmente poderosa”. 

Um jogo sem uma gama pré-determinada de escolhas previsível pelo emissor, o 

que o classificaria como plenamente interativo, seria possível se tanto o gameplay 

quanto a história fossem ramificadas. Dessa forma, de acordo com Ince (2006, p. 51), 

quando mudanças na história e no gameplay são apresentadas que dependem das 

escolhas do jogador, as ramificações durante o jogo se multiplicam. “No sentido mais 

puro, essa seria a situação ideal do ponto de vista do jogador – ter controle completo no 

desdobrar da história – mas as praticidades fazem isso impossível de criar”10, escreve 

Ince sobre esse tipo de narrativa interativa. Ao considerar essa hipótese, o autor revela 

que os recursos para bancar todas essas possibilidades seriam mais alto do que o maior 

dos jogos, e testar todas as possibilidades demandaria um tempo inimaginável. 

Seguindo esta linha de raciocínio, se um jogo eletrônico é um sistema interativo 

limitado pois o contrário seria muito difícil de realizar, as ações e reações geradas já 

estão pré-programadas, basta tornarem-se possíveis. O possível, citando Pierre Lévy 

(1996, p. 15-16), já está todo constituído, mas permanece no limbo. O autor, que 

                                                
9 No original em inglês: “This usually means that the players have the option to draw from a range of gameplay 
mechanics in any way they choose, which gives them the feeling that they are in control of the gameplay”. 
10 No original, em inglês: “In a very pure sense, this would be the ideal situation from the players point of view – 
having complete control over the unfolding of the story – but the practicalities make it impossible to create”.  



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Bauru	  -‐	  SP	  –	  03	  a	  05/07/2013	  

 8 

referencia-se em Gilles Deleuze, afirma que não se cria um possível, pois a criação é 

uma produção inovadora. Uma interface interativa atualiza-se, pois implica na invenção, 

o virtual tende a atualizar-se. Portanto, em um jogo eletrônico espera que o usuário se 

manifeste para que o possível se realize. Este já estaria todo programado, apenas 

esperando o clique para potencializar-se como real. 

Tais observações levantam questões a respeito de Braid. O jogo foi muito 

debatido e discutido na internet, considerado uma obra de arte, excelente comentários 

como “elaborado e formidável”, por Jason Hill do jornal australiano The Age, 

“impecavelmente projetado e com uma satisfação muito grande para resolvê-los 

[puzzles]”. A trilha sonora envolvente – que também retrocede quando o jogador volta 

Tim no tempo –, junto com os gráficos artísticos como pode se observar na Figura 2, os 

puzzles, o voltar no tempo, a narrativa, foram todos muito bem recepcionados. No 

entanto, Jonathan Blow ficou conhecido por fazer declarações a respeito de seu jogo, e 

tentar esclarecer algumas questões. Na entrevista, foi-lhe feita o seguinte comentário: 

“O jogo foi discutido extensivamente na web, e eu estou curioso se você acha que as 

pessoas o entenderam11”, e o parte da resposta obtida foi: 

Há algumas pessoas que entenderam o jogo, ou pelo menos partes 
significantes dele. E há algumas pessoas que não parecem ter realmente 
entendido o jogo. O que é interessante é que, como autor, você não 
necessariamente espera que a audiência pegue a mesma coisa do trabalho de 
arte que o autor coloca, certo? (...) Mas até a estrutura do jogo, tipo, tem uma 
estrutura fundamental e razões e das forma que as coisas são colocadas, e 
partes do jogo que são feitas para chamar a atenção das pessoas para certas 
coisas, independente do que está contido na estrutura. E o que é interessante 
para mim, é que algumas pessoas entendem, e outras não12. 
 

Portanto, se as ações e reações geradas pelo sistema do jogo já são pé-

configuradas  e precisa apenas da atualização para existir, então o significado do jogo já 

estaria pré-determinado pelo game designer. O jogador seguiria as regras e obteria as 

reações configuradas pelo sistema. Nesse caso, qual seria a necessidade do autor de se 

justificar e esclarecer a respeito do significado do jogo? Afinal, nesse raciocínio, os 

jogadores deveriam entender o jogo pela mecânica dele, principalmente o gameplay e o 

puzzle, por ser um sistema reativo. Brathwaite e Sharp possuem um artigo chamado “A 
                                                
11 No original, em inglês: “The game has been discussed extensively on the web, and `m curious if you think people 
‘get’ it”.  
12 No original, em inglês: “There are some people who get the game, or at leat significant parts of it. And there are 
some people who don’t seem to to really get the game. What`s interesting is, as the author, you don’t ever necessarily 
expect the audience to get the same thing out of an artwork that the author put in, right? (…) But even the structure of 
the game, like, theres a fundamental structure and reasons in the way things are laid out, and parts of the game that 
are meant to draw people’s attention to certain things, regardless of what’s contained in that structure. And what’s 
interesting to me is that some people get it, and some people don’t.” 
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Mecânica é a Mensagem”13, o forte título diz que o significado do jogo não está no ato 

de jogar, mas no sistema criado pelo game designer (SICART, 2011). Vê-se que, na 

prática, não é isso que acontece, pois se apenas a mecânica comunicasse, não haveria 

necessidade de Blow afirmar: “E o que é interessante para mim, é que algumas pessoas 

entendem, e outras não”. A teoria procedimentalista, principalmente a retórica 

procedimental, e as críticas que a acompanham permitem debater essas questões. 

 

3. Sobre a retórica procedimental 

Em Braid, a narrativa, o gameplay e os puzzles parecem caminhar juntos completando-

se. A questão principal de querer consertar os erros por refazer as ações, junto com a 

possibilidade de voltar Tim no tempo e ainda montar as figuras dos quebra-cabeças 

formam o jogo independente trabalhado durante três anos pelo seu autor, do próprio 

bolso. A maior parte dos fãs consideram o momento mais emocionante, ou pelo menos 

o mais revelador, a última fase. Tal revelação não está escrita em nenhum dos livros, 

mas sim descoberta através do gameplay: e isso é muito importante, pois há uma linha 

de pesquisa que acredita que os jogos devem comunicar principalmente através de sua 

mecânica, e todos os outros artifícios estariam presente apenas para dar suporte a esta 

(FERREIRA, 2013). Blow, em dado momento da entrevista, compara a escrita com um 

jogo e afirma que são diferentes ideias de comunicação. Segundo o game designer, “(...) 

enquanto você é esperto o suficiente com a sua língua, e seu fluxo de lógica de uma 

sentença para outra – o melhor que você for nessas coisas, mais você pode enganar o 

leitor a acreditar em você”14. Ao falar dos jogos, crê que não consegue fazer isso, ou 

que pelo menos é muito difícil pois, em um jogo, há um universo simulado que funciona 

de acordo com algumas regras. 

A linha de pesquisa citada e trabalhada por Emmanoel Ferreira, é um conceito 

marcado pelo autor Ian Bogost (2007), pesquisador americano e game designer: chama-

se retórica procedimental, em poucas palavras, a prática de usar os processos 

computacionais de forma persuasiva. Enquanto Jonathan Blow opina que é não é 

possível, ou difícil, fazer um jogador acreditar na mensagem que o autor está querendo 

passar, Bogost afirma que sistemas computacionais procedimentais tem forte potencial 

                                                
13 No orginal, em inglês: “The Mechanic is the Message”. Clara alusão ao primeiro capítulo do livro “Os Meios de 
Comunicação”, de McLuhan. 
14 No orginal, em inglês: “(…) as long as you`re clever enough with your language, and your flow of logic from one 
sentence to the next – the better you are at those things, the more you can fool a reader into believing you. Even if 
what youre writing down is total bullshit”.  
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de produzir argumentos e persuadir. Janet Murray (1997) esclarece que o que difere o 

computador de outras mídias é a habilidade de exercer uma série de regras e criar um 

ambiente participativo, a procedimentalidade. E é justamente através a interatividade e 

as regras que os jogos teriam a capacidade de montar argumentos para fora do mundo 

do jogo. 

Resumidamente, a retórica clássica refere-se à arte da oratória, o estudo da 

expressão persuasiva (BOGOST, 2007). É Aristóteles quem a formaliza, dizendo que há 

três razões pela qual dá-se credibilidade ao orador: prudência, virtude e benevolência; 

assim, a persuasão não é compreendida apenas pelo discurso, mas também por 

elementos extrínsecos a eles, como o orador e a assembleia (ARISTÓTELES apud 

FERREIRA, 2013). Mas a retórica, que antes apenas se referia ao discurso público 

persuasivo para fins cívicos, foi sendo apropriada para outras áreas. Ian Bogost explica 

através de Helmers e Hill que elementos visuais podem ser usados para influenciar a 

atitude das pessoas, opiniões e crenças, especialmente no contexto da globalização e da 

mídia de massa. Por esta razão, propagandas podem ser exemplos de retórica visual e, 

portanto, serem persuasivas15. Assim, Bogost segue a lógica e aplica a retórica também 

para o mundo digital, que dá origem à procedimentalista, marcada pelas regras e a 

ficção. 

Embora a retórica procedimental tenha sido aceita por grande parte dos 

pesquisadores de jogos, ela não saiu livre de críticas. Os procedimentalistas possuem 

um foco ludologista, isto é, as regras são mais importante no jogo do que a narrativa. 

Ian Bogost, em Persuasive Games (2007, p. 25) – o livro trata de jogos considerados 

bem sucedidos na retórica procedimental – expressa bem esse ponto de vista ao 

escrever: “A retórica visual simplesmente não dá conta da representação procedimental. 

(...) A imagem é subordinada ao processo”. Os processos computacionais seriam mais 

importantes do que a imagem em si, pois se a imagem superasse os processos, tais 

mídias como os videogames pouco se diferenciariam das mídias imagéticas. As 

ferramentas da retórica visual, como a manipulação das imagens e a ambiguidade, são 

insuficientes para justificar os jogos eletrônicos persuasivos, pois os outros elementos 

aqui citados (regras e interação) superariam outros. Eis que partem as críticas: além de 

Bogost nessa reduzir outros elementos dos jogos, como imagem, texto e som, deixa a 

                                                
15 Bogost também mostra o lado crítico da retórica visual no ponto de vista de Hill, pois a retórica implicaria que a 
audiência pensou no assunto e decidiu-se por livre escolha, enquanto a propaganda forçaria as pessoas a comprarem 
seus produtos sem saber o motivo do consumo. Ainda há, no entanto, muito debate nessa área.  
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narrativa em segundo plano. Porém, o maior alvo de debate é esse modelo colocar o 

próprio jogador de lado. 

Miguel Sicart em seu feroz artigo Against Procedurality (2011) constrói todos os 

argumentos procedimentalistas, destacando as contribuições aos game studies, para 

depois mostrar seu ponto de vista. Segundo o autor, esta linha de pesquisa foi muito 

importante para que possamos entender os jogos, promover discussões sérias e também 

argumentos culturais para os jogos, como objetos únicos e expressivos. Porém, quando 

a retórica procedimental afirma que os jogos podem passar tópicos sérios por conta da 

natureza procedimental, é unicamente pelas regras do jogo, como estas são expressadas 

e entendidas pelo jogador. Portando, o jogador é visto como potencializador do jogo 

como real, um sistema já programado, esperando ser jogado e ativado para que possa 

existir (SICART, 2011). Em outras palavras, os procedimentalistas acreditam que o 

comportamento dos jogadores, suas reações e emoções são causadas pelas regras e 

podem ser previstas pelo sistema. Por isso, o designer ou o grupo de designers criam a 

experiência ao fazer o jogo. 

Game designers teriam que criar o “jogar”, ou seja, um comportamento 
particular nos jogadores. Procedimentalistas acreditam que esses 
comportamentos podem ser previstos, e até contidos, pelas regras, e portanto 
o sentido do jogo, e do jogar, evolui da for,a que o jogo foi criado e não da 
forma que é jogado; sem mencionar quando e onde foi jogado, e por quem16. 
(SICART, 2011) 
 

O autor acima critica a forma determinante que as regras são vistas. Ele vê que, 

dessa forma, o jogar torna-se um ato de escravidão, um trabalho já decidido e pré-

determinado por outros que não são os jogadores. O procedimentalismo possui uma 

visão que remete aos estudos de interação, no qual um sistema pode ser aberto ou 

fechado. Todavia, esta visão priva os jogadores de se expressarem através do jogo. 

“Jogar é apropriação, criação, expressão, e para certa submissão às regras do jogo. Jogar 

é tudo sobre o jogador engajado no jogo, e menos sobre as regras do jogo (...) Jogar não 

é um processo científico, mas está dentro do reino do mito e do ritual tanto quanto no 

reino da racionalidade17”, continua Sicart. Ele busca mostrar que o jogo pertence ao 

jogador,  significado do jogo é jogado, e não gerado através de processos; a forma que 

                                                
16 No orginal, em inglês: “Game designers are supposed to create play, that is, a particular behavior in players. 
Proceduralists belive that those behaviors can be predicted, even contained, by the rules, and therefore the meaning of 
the game, and of play, evolves from the way the game has been created and not how it is played; not to mention 
when and where it is played, and by whom”. 
17 No orginal, em inglês: “Play is appropriation, creation, expression, and to a certain extent submission to the rules of 
the game. Play is everything about a player engaged in a game, and less about the rules of such game (…) Paly is not 
a scientific process, but it is within the realm of the myth and the rite as much as within the realm of rationality”. 
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os jogadores interagem com as regras, e não pelas regras em si. Braid  é um claro 

exemplo dessa defesa, apesar do discurso de seu game designer ser outro. É possível 

pensar em diversas questões quando à retórica procedimental, como por exemplo: se as 

regras possuem significado próprio, por que Jonathan Blow precisa aparecer na mídia e 

explicar seu jogo? Por que colocou tantos textos (Figura 1) se as regras falassem por si 

só? Se o mais importante do jogo é o conjunto de regras, e todos os outros elementos 

são subordinados a ela, qual seria a necessidade de Blow ter colocado lindos gráficos 

aquarelados, uma trilha sonora envolvente e um narrador? 

Já foi dito que o final revelar de Braid é descoberto através de seu gameplay. 

Porém, pouco se entenderia do desfecho, ou nada, caso o jogador atento não esteja 

prestando atenção em todos os textos dos livros que abrem cada mundo. Mesmo assim, 

o jogador atento que não viu Braid apenas como um jogo de plataformas, no qual um 

pequeno homem de terno precisa pular e pegar chaves escapando de criaturas, e sim 

engajou-se para descobrir o verdadeiro significado por trás das metáforas do texto e dos 

elementos colocados não à toa pelo autor, correu o risco de ser criticado indiretamente 

por Jonathan Blow. Abaixo, parte da declaração acerca do final de sua obra: 

Agora, por um lado, eu deixei o jogo muito aberto para interpretações. [Mas] 
eu sinto que muitas pessoas são muito rápidas a tirar pedaços de evidências 
concretas que elas acham e elas reconhecem, e usam para criar uma 
explicação definitiva de tudo para flexionar todos os outros fatos para 
encaixar nessa explicação. Por outro lado, por que você não pegou esses 
fatos que achou e flexionou esses fatos para encaixar outros fatos e criar 
outra explicação?18 
 

Apesar de soar arrogante, a fala é interessante em vários aspectos. É visível a 

insatisfação mediante às teorias do jogadores, demonstrada em quase todas as falas de 

Jonathan Blow neste trabalho. Ele admite que deixou o jogo aberto a interpretações, e 

em outra fala que um autor não espera que a “audiência” entenda da mesma forma que o 

autor quis passar. Porém, as regras do jogo eram claras, e parece ser inadmissível que o 

público não tenha entendido. Menos ainda que tenham criado hipóteses para 

compreender o final, tomando certos fatos como verdade. Portanto, a relação entre jogo 

e jogador é muito mais complexa do que a retórica procedimental afirma, e não se 

resume a apenas o jogador responder estímulos pré-programados pelo game designer. 

                                                
18No orginal, em ingles: “Now on the one hand, I did leave the game very open to interpretation. [But] I feel that a lot 
of people are a bit too quick to take concrete bits of evidence that they find and that they recognize, and to use those 
to create a definitive explanation of everything and to bend all other facts to fit that explanation. Whereas, why didn’t 
you take those facts that you found and bend those facts to fit other facts to make another explanation?’ 
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Caso fosse, as emoções e as teorias que surgiram do jogo Braid já seriam esperadas por 

Jonathan Blow, e não o teria pegado de surpresa, como mostra através de palavras. 

Antes mesmo de ser laçado, quando o trabalho de arte não estava completo e os 

gráficos considerados pobres perto da versão finalizada, Braid ganhou o prêmio de jogo 

mais inovador da Independent Games Festival de 2006. O autor optou, por alguma 

razão ou insatisfação, não deixar o jogo “inacabado” graficamente da forma que estava, 

mas sim quase artesanal, como se fosse pintado à mão. É difícil dizer todos os 

elementos cuidadosamente trabalhos são subordinados às regras, que todos eles apenas 

estão presente para servi-la, pois Braid não seria o mesmo ou teria a mesma recepção 

apenas pelo gameplay. Pelas discussões nos fóruns e a fala de Blow, percebe-se que o 

jogo comunicou de diferente formas para diversos grupos de pessoas, e não exatamente 

o que o autor quis passar. Portanto, será que os fãs de Braid (ou de qualquer outro jogo) 

se considerariam “ativadores” de um processo? O procedimentalismo acredita que se o 

jogador não entendeu o jogo, então ele não entendeu suas regras (SICART, 2011). Mas 

se certo jogador completou o jogo, seguindo todas as regras e montando todos os 

puzzles, para que no final montasse a própria teoria de desfecho, não parece ser justo 

afirmar que ainda sim dizer que ele estava errado pois não entendeu as regras. Portanto, 

discussões acerca da teoria procedimentalista, tão usada e admitida nos game studies, 

são válidas e debatidas. 

 

4. Conclusão 

Este trabalho começou com a fala da Marta Suplicy sobre jogos não serem cultura. 

Apesar da situação do vale-cultura ser maior do que a fala da ministra, e ter outros 

motivos implícitos, basta jogar para saber o quanto jogos são expressivos e levantam 

várias questões – não foi à toa que os gamers se revoltaram, e não apenas 

pesquisadores. Johan Huizinga em 1938 (1990) começa seu livro com a frase “o jogo é 

fato mais antigo do que a cultura”, segundo o autor, ele é uma condição necessária nas 

bases da civilização. Através da procedimentalidade, que teve grande importância em 

firmar jogos como sérios meios de comunicação e válidos culturalmente, é possível 

perceber rachaduras que ainda será debatida em abundância pelos pesquisadores da 

área. Braid e seu autor foram um fio condutor nesse diálogo, pois ao jogar o que a 

princípio parece ser mais um jogo de plataforma, acaba tornando-se um experiência 

marcante. Entretanto, ao internalizar o jogo e compreender a obra à própria maneira, ler 
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uma entrevista do criador dizendo que poucos entenderam e poucos são capazes de 

entender, coloca em questão a fala procedimentalista que era dada como verdadeira.  

Certamente jogos para uma pessoa (single player) como de plataforma e puzzles 

são sistemas fechados e mais previsíveis do que jogos com múltiplos jogadores, que 

envolve outras formas e comportamentos. Quando um autor quer deixar um ponto de 

vista, uma questão, algo íntimo, é muito mais fácil criar um jogo de uma pessoa com 

narrativa linear e gameplay não-linear, como Ince escreveu, abre espaço para uma 

narrativa “potencialmente poderosa”. As reações do jogador realmente são mais 

previstas pelo game designer, que se sente no controle, assim como o próprio jogador. 

No entanto, quando às afeições e a comunicação, é questionável dizer que são pré-

determinadas pelo sistema, quando o jogador na verdade dialoga com as regras, que são 

sujeitas do ato de jogar.  

Por fim, Jonathan Blow se vê mais como um autor do que um game designer, em 

uma obra que demorou três anos e meio para ser comercializada. Os jogos 

independentes, mais conhecidos como indies, que são desenvolvidos (mas boa parte 

deles não distribuídos) por um pequeno grupo de pessoas em contrate aos mainstream, 

desenvolvido por uma companhia com muitas pessoas envolvidas, visando uma “cultura 

para todos” ou “cultura de mercado” (MARTEL, 2012). Por esse motivos os indies são 

vistos como mais pessoais e íntimos, e abre espaço para o autor comentar a respeito da 

reação do público. Porém, ao criticar a fala de Jonathan Blow, argumenta-se o quanto os 

elementos – procedimentais e não-procedimentais – caminham e comunicam em Braid. 
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