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A emoção mais antiga e mais forte do homem é o medo, e o 
medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. 

(LOVECRAFT, 1987,p.10) 



 
 

RESUMO 
 

Lançado em 2015, o jogo Bloodborne utiliza uma forma pouco convencional 
de contar a sua história: ao invés de trazê-la de forma linear com uma abordagem 
mais cinematográfica, ele se utiliza da linguagem dos games para fazer com que o 
jogador realize a narrativa por meio do jogar. A proposta desta dissertação é, a partir 
dessa constatação, entender como se dá a produção de sentido no jogo por meio 
dessa interação entre homem e máquina, entendendo o jogo como uma caixa preta 
no qual a narrativa existe apenas enquanto potencial à espera de sua realização. A 
partir de uma abordagem autoetnográfica, exploramos o mundo do jogo para 
entender como essa narrativa se torna real a partir do momento em que o jogador se 
torna imagem. Para isso, nos baseamos nos conceitos de Flusser (2018), Baitello 
Junior (2014), Huizinga (2017) e Arsenault e Perron (2009) para entender como o 
conceito de jogo se encaixa com elementos ritualísticos dentro dessa caixa preta. 
 
Palavras-chave: Bloodborne. Games. Caixa preta. Narrativa. Iconofagia 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Released in 2015, Bloodborne uses an unconventional way of storytelling: 
instead of using a linear and cinematic approach, it uses the particular language of 
the games to make the player becomes narrative real through playing. The present 
work intends, based on that observation, to understand how the meaning occurs 
through the interaction between man and machine, understanding the as a Black 
Box in which the narrative exists only as a potential waiting for its realization. From 
an autoethnographic approach, we explore the game world to understand how this 
narrative becomes real from the moment the player himself becomes an image. For 
this, we based on the concepts of Flusser (2018), Baitello Junior (2014), Huizinga 
(2017) and Arsenault and Perron (2009) to understand how the concept of the game 
fits with ritualistic elements inside this Black Box. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Sob um ponto de vista técnico, um jogo de videogame é um programa de 

computador. Um software que combina zeros e uns em linguagem binária, um mar 

de linhas de programação que é lido em aparelhos específicos que traduzem esse 

idioma ininteligível para a maioria das pessoas naquilo que vemos na tela da TV ou 

no celular quando decidimos jogar. O herói que pula de cano em cano para salvar 

sua princesa ou o gol que você marcou nada mais são do que um amontoado de 

códigos. 

Descrever os jogos dessa forma tão crua e direta anula justamente a mágica 

existente nesse processo. Afinal, para quem joga, essas tecnicidades são quase 

irrelevantes. O que realmente importa são as possibilidades que o game oferece, é o 

desafio de cada nova fase ou o mundo que se abre a cada nova partida. É a 

capacidade que ele tem de envolver quem está com o controle na mão e levá-lo 

para outra realidade. 

Isso porque os jogos são, acima de tudo, imagens em seu conceito mais 

amplo, servindo como um ponto de mediação entre o homem e o mundo, como uma 

representação deste, como descreve Flusser (2013). Na definição de Baitello Junior 

(2014), as imagens são como uma segunda realidade a que nos dispomos a viver. 

E são justamente essas imagens que nos interessam, sobretudo por sua 

capacidade de envolver o jogador e trazê-lo para seu mundo — portanto, de 

“devorá-lo”. Essa imersão é característica das imagens e não exclusivas dos 

videogames, mas é neles que isso se torna ainda mais aparente pela interatividade 

que o meio oferece. Os game studies, há tempos, já se debruçam sobre o papel da 

interação, uma vez que ela foi descrita como uma das bases do que caracteriza o 

jogo (HUIZINGA, 2017; GASI, 2013; SALEN & ZIMMERMANN, 2014), sobretudo no 

digital1. O próprio campo de estudo se dividiu em dois grandes paradigmas 

(SANTAELLA, 2009; GOMES, 2009a): a ludologia, que vai dedicar maior atenção a 
_______________  
 
1 Vale destacar a diferença entre o que vamos chamar aqui de jogo analógico (as brincadeiras, o jogo 
como esporte e até mesmo o jogo de tabuleiro, assim como todas as demais variações) com o jogo 
digital. Ambos dividem as mesmas características básicas — uma “atividade livre, conscientemente 
tomada como ‘não-séria’ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o 
jogador de maneira intensa e total” (HUIZINGA, 2017, p.16) —, com a diferença de que o jogo digital 
depende de um aparelho que faça essa mediação. No entanto, doravante, passaremos a tratar este 
jogo digital apenas como jogo. Também utilizamos o termo game como um sinônimo. Já a ideia de 
videogame se estende para um conceito mais amplo, voltado à estrutura e ao meio. 
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esses processos estruturais do jogo, principalmente suas regras e mecânicas; e a 

narratologia, cujo foco das análises está na narrativa como principal chave de leitura 

dos processos existentes. 

Contudo, há um terceiro caminho nessa relação entre a narrativa e a 

jogabilidade e que os apresenta não como elementos opositores, mas como 

estruturas que se complementam para a criação da experiência do jogo. É o que 

Salen e Zimmerman (2014, p.50) vão chamar de interação lúdica significativa, em 

que a ação do jogador e a resposta do sistema (ou seja, a interação existente entre 

esses dois componentes) vai criar um significado, ou seja, dar sentido àquilo que é 

representado pelo jogo. Assim, o que os autores propõem é que a produção de 

significado dentro dos jogos está ligada diretamente ao ato de jogar. 

Para os autores, o jogador cria significados a partir e descrições, objetos, 

interações e ideias que fazem parte de um universo de representação que é o 

próprio game. “As representações do jogo ganham significado no universo do jogo, 

quando são experimentadas através do jogo. Os jogos representam criando 

complexos sistemas internos de significados (Idem, 2012, p.86).  

E é essa noção o nosso ponto de partida. Afinal, se a interação entre o 

jogador e o jogo é que vai dar sentido para o game — ou seja, o jogar é que realiza 

a narrativa —, entender como esse processo acontece é visualizar as 

potencialidades do meio e vislumbrar novos caminhos que podem ser explorados. É 

a ideia de gameplay apresentada por Amaro (2016), que o trata como o resultado da 

combinação entre o elemento humano do jogar com a estrutura maquinal da 

jogabilidade. Para ela, o gameplay é 

[...] a 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 (AMARO, 2016, n.p) 

Dessa forma, então, compreender o funcionamento de produção de sentido 

pelo jogar é dominar sua estrutura para, então, poder desmontá-la ou refazê-la de 

outras formas, ainda mais em um meio que mescla elementos de tantas outras 

mídias, como descreve Luz (2010, p.19). Para o autor, o game é “uma poderosa arte 

híbrida, que carrega em sua linguagem gráfica os elementos da arte do cinema, da 

animação e dos quadrinhos” e isso significa, portanto, que ele é capaz de apresentar 
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narrativas e imagens de uma forma única a partir dessa combinação de mecânicas e 

contexto. É o que permite, por exemplo, que o jogador saiba que, em Super Mario 

Bros. 3 (NINTENDO, 1988), o herói tenta resgatar a princesa sem que isso seja 

contado em uma única linha de diálogo ou que tenhamos experiências 

verdadeiramente cinematográficas e interativas. 

Mas como isso acontece? Sabemos que a interação lúdica significativa alia 

narrativa e mecânicas e coloca esses dois componentes em pé de igualdade dentro 

da experiência. Contudo, afirmar que o jogar produz sentido pode dar a impressão 

de que basta alguém ter o controle nas mãos e apertar alguns botões para que, 

magicamente, aquele mar de códigos se transforme em um amontoado de pixels e 

polígonos que contam uma história. No entanto, esse processo de significação é 

mais complexo do que isso.  

É aí que surge a questão central de nosso trabalho: como a narrativa se 

realiza a partir dessa interação entre o indivíduo e o videogame a ponto de fazer 

com que a ação mecânica — o jogar propriamente dito — seja parte fundamental da 

produção de sentido.  

Para Gasi (2013), o jogo digital não acontece sem a atuação do jogador 

dentro do jogo. É uma relação de dependência entre indivíduo e suporte que resulta 

no sentido que nos interessa. 

Não importa qual seja o jogo digital, ele não acontece sem a interrelação 
com o jogador. É quase como se existisse somente em potencial, até haver 
alguém que o jogue. Também lhe dá um caráter comunicacional, já que 
cada ação de um avatar em um jogo é conduzida por uma pessoa que o 
controla, fomentando uma semiose constante entre pessoa e máquina. 
(GASI, 2013, p.16) 

Assim, da mesma forma que o jogo só existe enquanto potencial, acreditamos 

que a narrativa também é uma potencialidade que aguarda pela chegada do jogador 

para que seja realizada. Como vimos com Salen e Zimmerman (2014), o significado 

é resultado da interação entre o indivíduo e o suporte eletrônico, ou seja, fruto dessa 

simbiose entre homem e máquina. E nos interessa justamente entender como isso 

acontece.  

Quando jogamos, sabemos que estamos interagindo com uma máquina e 

conseguimos absorver o sentido que as imagens nos mostram. E o desafio deste 

trabalho é olhar para a lacuna existente entre essas duas extremidades do processo 
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para entender como pelo processo do jogar é a narrativa que existe apenas 

enquanto potencial se realiza. 

Por narrativa, seguimos a definição proposta por Ricoeur (2010), que a trata 

como a reunião do enredo, das metas, dos motivos e do acaso no tempo da ação. 

Essa definição é importante, pois distingue a narrativa do enredo, embora evidencie 

a sua conexão.  

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 ligado à 
narrativa tomada como um todo. (RICOEUR, 2010. p.X) 

Nesse contexto, vale destacar também a perspectiva de Gomes (2009a) ao 

destacar as diferentes formas com que a narrativa pode se manifestar e, 

principalmente evoluir. É essa capacidade que permite que ela migre da oralidade 

para o texto escrito, para a mídia visual e para tantas outras — o que inclui o próprio 

jogo digital.  

Para isso, contudo, ela defende que o texto, para conter uma narrativa, 

precisa trazer elementos como: a) criar um mundo e povoá-lo com personagens e 

objetos; b) fazer com que esse mundo sofra mudanças por eventos extraordinários 

que criem uma dimensão temporal e que gere um fluxo da história e, por fim, c) 

permitir a construção de uma rede interpretativa de objetivos, planos, relações 

causais e motivações em torno dos eventos narrados — o que vai se transformar no 

enredo. 

A incógnita de nossa pesquisa, portanto, se encontra justamente na lacuna 

existente entre o momento em que apertamos o botão Start e a concretização da 

narrativa — de maneira semelhante ao que Flusser (2013) encontra ao analisar a 

relação do fotógrafo com o aparelho fotográfico. Segundo ele, essa relação é como 

uma caixa preta, difícil demais para ser penetrada e em que só é possível perceber 

o input e o output (ou seja, a intenção do agente e o resultado final), mas sem que 

seja possível compreender por completo o processo codificador que acontece em 

seu interior.  

Assim, a ideia de que o jogo se comporta como uma caixa preta a partir da 

interação lúdica significativa torna-se o nosso ponto de partida para compreender o 

processo de significação pelo jogar. O game possui possibilidades internas — 
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inclusive narrativas — e o desafio do jogador está em tentar esgotá-las. E, por isso, 

delimitamos nossa análise no game Bloodborne (SONY, 2015) pela forma com que 

ele combina jogabilidade e narrativa, construindo a sua história de uma forma 

característica de um jogo digital. 

Mas antes de começarmos a decifrar essa caixa preta, é preciso entender 

primeiro por que fazer isso. Afinal, qual a relevância de olhar para um jogo digital e 

saber como o sentido é construído a partir da interação do jogador com a máquina? 

Por algum tempo, o videogame e os jogos digitais foram estigmatizados, em 

determinados meios, como um entretenimento vazio e infantil. Assim, esta pesquisa 

visa contribuir com a desmistificação dessa imagem, mostrando o quanto o game 

pode ser uma mídia versátil na hora de contar uma história e, mais importante, como 

consegue fazer isso com recursos e modos que outros formatos não seriam 

capazes. 

Outra justificativa para a nossa pesquisa afunila mais essa questão. Quando 

olhamos para a produção de sentido a partir da interação, buscamos entender 

justamente como o indivíduo se relaciona com as diferentes esferas que o jogo 

oferece — ou, como veremos mais adiante, com cada uma das espirais que vão 

compor a experiência. E, a partir disso, é possível entender mais a relação que se 

realiza a partir da interação. Ao dominar o processo de produção de sentido, é 

possível visualizar como o jogador se envolve com um universo ficcional a ponto de 

acreditar — ainda que por um breve instante — fazer parte dele. E, levando em 

conta que estamos falando de uma imersão compartilhada por milhões de pessoas 

ao redor do mundo e que movimenta bilhões de dólares ao ano2, é compreensível 

querer entender o que acontece dentro dessa caixa preta, entre o apertar o botão e 

o mover do personagem. 

 

1.1 BEM-VINDO AO JOGO 

Desenvolvido pelo estúdio japonês From Software para PlayStation 4, 

Bloodborne coloca o jogador no papel de um caçador que desperta em uma cidade 

tomada por monstros e pessoas enlouquecidas e agressivas. Nenhum pré-texto é 

_______________  
 
2 Em 2018, a receita global gerada pela indústria dos jogos girou em torno de US$ 43,8 bilhões. O 

número é maior do que o do cinema, cuja receita ficou na casa dos US$ 41,7 bilhões no mesmo 
período. As informações são do site TechCrunch https://techcrunch.com/2019/01/22/video-game-
revenue-tops-43-billion-in-2018-an-18-jump-from-2017/. Acesso em 27/09/2019 
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dado para o jogador, que começa sua jornada sem entender o que está 

acontecendo, sendo preciso construir uma narrativa a partir de informações contidas 

no cenário, nos inimigos e até mesmo em itens encontrados e nas mecânicas que o 

jogo oferece. É como se ele fosse um grande quebra-cabeças e o desafio é 

encontrar e dar sentido a cada uma das peças. 

Essa forma de contar sua história foge do modelo cinematográfico que 

determinados games adotam. Produções como Uncharted 4: A Thief’s End (SONY, 

2016), Final Fantasy XV (SQUARE ENIX, 2016) e God of War (SONY, 2018) — 

apenas para citar alguns — utilizam mais uma linguagem importada do cinema do 

que exploram a interação como recurso narrativo. Como exemplifica Gomes (2009b, 

p.72), nesses casos, a produção de sentido acontece em “breves segmentos de 

animação em 3D, pré-renderizados, que usam uma linguagem cinematográfica para 

atualizar o status do objetivo dramático maior”. Se excluir os momentos jogáveis de 

interação e deixar apenas essas cenas, o jogador tem um filme tradicional em mãos 

— como é facilmente encontrado em dezenas de canais no YouTube. 

Tanto que a proposta de analisar Bloodborne enquanto produtor de sentido a 

partir da jogabilidade nasceu justamente da experiência enquanto jogador que, 

acostumado a essa linguagem mais cinematográfica e linear, se vê confrontado com 

um modo diferente de contar sua história. Diante do estranhamento causado, custei 

a entender que a narrativa se realizava pela forma com que eu jogava e não no 

modo convencional, que tanto já havia visto. Esse é o tipo de reflexão, por exemplo, 

que dificilmente alguém não familiarizado com o meio conseguiria ter — e até 

mesmo jogadores experientes tiveram dificuldades de entender a proposta narrativa 

do jogo, como muitos fóruns de discussão na internet bem mostram3. 

No primeiro contato com o game, realizado em meados de 2015, a 

percepção de como a narrativa funcionava só foi acontecer já com algumas horas de 

jogo, quando a tal estrutura cinematográfica não se apresentou e a história insistia 

em não fazer sentido. Foi a partir da conversa com outros jogadores e a leitura de 

_______________  
 
3 Existem várias páginas espalhadas pela internet com discussões acerca da história por trás de 

Bloodborne. Algumas reúnem as informações espalhadas em um modelo enciclopédico para que os 
jogadores possam conectar determinadas peças ou se aprofundar em pontos específicos 
(https://bloodborne.fandom.com/wiki/Lore_Notes), enquanto outros sites — mais especificamente 
fóruns, como o Reddit e o Quora (https://www.quora.com/Whats-the-summary-of-the-story-in-
Bloodborne) — concentram debates sobre o que é a história do game. Alguns sites especializados 
também se dedicaram a explicar a dinâmica da narrativa para novos jogadores 
(https://www.kotaku.co.uk/2015/04/09/whats-really-going-on-in-bloodborne) 
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textos em sites e fóruns que me dei conta de como a narrativa de Bloodborne se 

desenvolvia. Por isso, algumas informações iniciais da trama foram perdidas e foi 

preciso um segundo jogar para ter a experiência por completo.  

Isso não quer dizer que a realização da narrativa por meio do gameplay não 

aconteça nesses jogos. Entretanto, em Bloodborne, a dependência do jogar é mais 

evidente. O processo de decodificação só acontece quando o jogador imerge nas 

imagens e é capaz de dar sentido e conectar os elementos que são apresentados.  

Gasi (2013) defende que todo jogo digital carrega essa característica de 

existir enquanto potencialidade à espera de um jogador, mas essa noção é 

radicalizada em títulos como Bloodborne, em que a atuação do jogador é 

fundamental para a produção de sentido. É somente a partir da interação entre 

jogador e videogame que as peças desse quebra-cabeças podem ser unidas. 

A importância do papel do jogador nessa construção é evidenciada na 

explicação do próprio diretor do game, Hidetaka Miyazaki, que já utilizou a mesma 

estrutura em outros de seus jogos, como Demon’s Souls e Dark Souls. Segundo ele, 

a ideia de desenvolver games com narrativas fragmentadas desta maneira é 

baseada em suas experiências como leitor que, quando criança, tentava ler livros 

em inglês e, por não dominar o idioma, não compreendia todas as palavras e 

completava as lacunas das histórias com sua própria imaginação. “Deste modo, ele 

sentia que estava coescrevendo a ficção junto com seu autor original4” (PARKIN, 

2015). 

Essa explicação ecoa na proposta de Nesteriuk (2009), que defende que a 

interatividade faz com que as obras se tornem abertas e dinâmicas — o que torna o 

jogador uma espécie de coautor daquele game. Isso porque, segundo Gasi (2013, 

p.15), a estrutura de jogos como Bloodborne faz parte de uma nova cultura de 

materialização da imagem em que “o observador não permanece como um sujeito 

externo à criatividade de qualquer obra, mas se transforma em um atuante em seu 

mundo interno, torna-se uma interface entre o mundo virtual e o real” . 

Para viver entre esses dois mundos, porém, o jogador precisa estar 

condicionado à imersão. É somente assim que a história acontece. A ideia de que é 

preciso entrar no jogo para que ele ganhe forma e sentido se torna verdadeira neste 

caso. Não basta apenas segurar o controle e apertar os botões para que o 
_______________  
 
4 Tradução nossa. 
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significado venha à superfície. É preciso mergulhar no mundo de imagens para que 

isso aconteça — ou, melhor dizendo, se deixar ser devorado por elas. É somente 

assim que podemos entrar no mundo virtual das potencialidades. 

E é nessa perspectiva que a imagem do ser devorado passa a fazer sentido 

em suas múltiplas conotações. Ela traz consigo uma ambiguidade que abarca 

múltiplos sentidos que se encaixam naquilo que o game proporciona. O primeiro 

deles é a própria imersão que é inerente ao jogo, seja ele digital ou analógico. O 

devorar aqui se apresenta como uma figura de linguagem para tratar dessa imersão, 

que leva o jogador para dentro de seu mundo que, como descreve Huizinga (2017), 

funciona quase como uma realidade própria, com suas próprias regras e dinâmicas. 

Em segundo lugar, temos o devorar dentro da lógica da iconofagia proposta 

por Baitello Junior (2014). Para o autor, a nossa relação com as imagens é uma 

relação iconofágica porque estamos em um constante processo de devorá-las por 

meio de um consumo incessante e de se deixar devorar por elas, o que implica em 

de fazer com que a nossa forma de ver o mundo seja mediada por essas imagens. 

O conceito será explorado futuramente. 

Por fim, há um sentido edipiano que coloca o indivíduo em uma posição de 

confronto com a imagem. Assim como no caso do mito clássico (SÓFOCLES; 

MELVILLE, 2007), o jogador se vê diante do jogo em uma posição semelhante ao de 

Édipo perante a Esfinge, precisando decifrá-la para não ser devorado/consumido por 

ela. É por isso que lançamos a problemática de entender os processos de 

significação existentes dentro do jogar que vão realizar a narrativa, pois é somente a 

partir desse olhar para dentro da caixa preta é compreendemos os processos e não 

somos devorados por completo pelo sistema. “Assim também toda escrita exige 

decifração e tudo o que não deciframos nos devora” (BAITELLO JR, 2014, p.47). Ao 

mesmo tempo, como veremos, a caixa preta exige que sejamos devorados por ela. 

Assim, se o nosso objetivo principal é discutir como a narrativa se realiza 

dentro da caixa preta do game a partir do jogar, é preciso passar também por outros 

pontos, objetivos específicos que nos ajudem a responder o questionamento 

principal. O primeiro deles é entender que estrutura é essa existente dentro do jogar, 

tentando desvendar quais são os processos que se manifestam nessa relação entre 

jogo e jogador que ficam escondidos por trás da imagem e que vão produzir 

significado.  
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Outro ponto de interesse é investigar o processo iconofágico que surge nessa 

primeira etapa. Se, em um primeiro momento, olhamos apenas para a estrutura de 

produção de sentido do jogo, o segundo passo é entender como consumimos essas 

imagens, identificando as conexões realizadas entre os componentes do jogo, as 

experiências proporcionadas e até mesmo com elementos e referências que vão 

além do próprio jogo. Como propõe Baitello Junior (2014), existe um quê mágico na 

nossa relação com as imagens e, no videogame, isso se torna ainda mais evidente, 

uma vez que o jogador é levado para espaços e tempos diferentes daquele em que 

ele fisicamente se encontra — o que é reforçado pela ideia de imersão.  

E, a partir da iconofagia e da nossa relação com a imagem, será possível 

avançar para outro dos objetivos de pesquisa, que é apontar os elementos 

ritualísticos existentes nesse jogar. Se só podemos realizar a narrativa quando 

entramos no jogo, é preciso entender como essa imersão acontece. Partindo da 

definição de Huizinga (2017) de que esse é um processo quase que ritualístico, 

queremos identificar como isso acontece no jogo digital. 

 

1.2 MUITO ALÉM DO JOYSTICK 

Para chegarmos às respostas que buscamos, é preciso primeiramente 

fundamentar o caminho que vai ser trilhado.  

Dessa forma, o primeiro passo está justamente em compreender o que é o 

game. Em sua obra Homo ludens, o historiador e linguista holandês Johan Huizinga 

(2017) descreve a estrutura básica do jogo e, mais do que isso, o papel que esse 

tipo de atividade desempenha dentro das sociedades e no próprio indivíduo, 

pontuando sobretudo o caráter ritualístico que o jogo carrega. Essa noção se 

conecta com a nossa relação com imagens, como será tratado futuramente. 

Embora as definições propostas pelo autor sejam válidas para aquilo que 

encontramos no jogo digital, elas não contemplam o todo que o game é capaz de 

oferecer. Isso porque a obra data de 1938, ou seja, muito antes da criação dos 

videogames. 

Assim, alguns autores vão ampliar essa definição do jogo, puxando os 

conceitos para aquilo que encontramos no mundo digital dos videogames. Salen & 

Zimmerman (2014), por exemplo, refazem o caminho trilhado em Homo ludens, 

desta vez com o olhar voltado para os jogos digitais, e apontam como o game ganha 



25 
 

 

algumas particularidades a partir do momento em que ele passa a ser mediado por 

um suporte tecnológico e se torna digital. 

É a partir disso que voltamos nossa atenção para a narrativa. Essa é uma 

ideia que Huizinga (2017) diz já existir no jogo tradicional quando propõe a ideia do 

círculo mágico — em que, dentro do espaço em que o jogo acontece, ele possui 

suas próprias regras e sua própria narrativa que nem sempre estão conectadas 

àquelas que vivemos no mundo real —, mas o game vai trabalhar com esse 

elemento de outras formas, sobretudo por causa do papel da imersão e da 

interatividade (MURRAY, 2003). 
Para Nesteriuk (2009), a principal adição que essas duas estruturas trazem 

para a narrativa em videogames é a criação de experiências únicas. “Ao interagir 

com e no videogame, o jogador altera constantemente o estado da arte do jogo, 

construindo assim, a cada momento, o seu próprio jogo e a própria narrativa” (p.31). 

Isso fica claro em Bloodborne, já que a produção de sentido vai ser diferente de 

acordo com as interações de cada jogador com os elementos do jogo. Uma peça 

importante da história pode se perder porque um item não foi encontrado ou porque 

o jogador não conseguiu relacioná-lo com o que o cenário já tinha informado. Como 

o autor sugere, as diferentes experiências fazem com que duas pessoas joguem 

games completamente diferentes ou que o mesmo indivíduo nunca encare sessões 

idênticas. A narrativa, portanto, existe apenas enquanto potencial e vai se realizar de 

diferentes formas de acordo com a experiência obtida pelo jogador. 

Por essa razão, consideramos o jogo como uma caixa preta, no conceito de 

Flusser (2013), em que o sentido é construído. Para conseguirmos torná-la mais 

clara — o que o autor destaca ser virtualmente impossível, embora o papel do 

agente seja tentar esgotar todas as possibilidades existentes —, é preciso 

compreender o que ele entende como tal e como a sua filosofia da fotografia 

encontra paralelos no mundo dos videogames. Isso acontece não somente na 

relação entre fotógrafo/jogador, mas também na forma com que esse indivíduo 

interage com a imagem.  

O pensar imagem é importante dentro desse contexto porque, como defende 

Gasi (2013, p.15), a interatividade faz com que o videogame trabalhe com um tipo 

diferente de imagem: a indexal, que fomenta uma mudança na relação entre imagem 

e observador, na qual este não é mais apenas um agente passivo da obra, mas 

atuante dentro dela. Flusser (2013) concorda com essa visão ao descrever que o 
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significado de uma imagem é decifrado justamente pelo papel ativo do observador, 

uma vez que o sentido surge da síntese das intenções do emissor e do receptor. 

Dessa forma, o observador — ou o jogador, em nosso caso — está dentro do 

processo, uma vez que ele não permanece externo à criatividade da obra. Nesse 

sentido, voltamos à iconofagia de Baitello Junior (2014) , que vai pontuar não somos 

apenas nós que consumimos imagens, mas que elas também nos consomem de 

alguma forma. Vivemos uma segunda realidade baseada em imagens e somos 

constantemente devorados por aquilo que não deciframos. Portanto, para evitar que 

sejamos engolidos, temos que aprender a contemplar e a mergulhar nessas 

imagens. 

Com essa noção em mente, é possível olhar para essa iconofagia como um 

processo, um rito. “Ritualizar significa inserir em um tempo que se refaz, conferir 

nova vida, oferecer sobrevida” (Idem, p. 24). Assim, para entendermos o que 

representa esse entrar nas imagens, vamos olhar para o que chamaremos de rituais 

iconofágicos, ou seja, como essa inserção dentro de tempo e espaço mágicos 

acontecem, trazendo conceitos dos estudos sobre mitos e religião vindos 

Antropologia, sobretudo de autores como Eliade (2016), Rocha (2012) e Campbell 

(2007). 

Assim, esta pesquisa se divide em diferentes etapas — ou fases, adotando a 

linguagem característica dos jogos. Em um primeiro momento, nos debruçamos 

exclusivamente sobre nossa metodologia, quase como um tutorial do que vamos 

encontrar mais para frente. O ponto central aqui é a importância da autoetnografia 

como método fundamental para compreender a produção de sentido dentro da 

experiência. Para isso, discutimos autores que adotaram o mesmo caminho 

metodológico em outras pesquisas e apontamos outras ferramentas de pesquisa 

que funcionam como uma espécie de filtro, separando a subjetividade envolvida na 

experiência com os dados objetivos obtidos no jogar — embora ambos esses 

componentes sejam fundamentais para entender todo o processo. 

No capítulo seguinte, iniciamos a exploração etnográfica do jogo. Sob a 

perspectiva de uma observação participante, analisamos como o jogo conta a sua 

história. A partir da experiência com o game, as peças que compõem esse quebra-

cabeça são apresentadas e, mais importante, como eles se apresentam no jogar. A 

proposta é justamente expor as ligações entre os elementos de jogabilidade e de 

narrativa que acontecem por meio do jogar. 
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A partir disso, entramos no terceiro capítulo, o qual será dedicado a analisar 

com mais detalhes os processos observados no capítulo anterior para compreender 

como o jogo se comporta como a caixa preta de Flusser. O ponto de partida para 

compreender todas essas relações está no sistema de espirais da experiência 

proposto por Arsenault e Perron (2009), que expandem a ideia de círculo mágico de 

Huizinga (2017). Assim, é possível entender como narrativa e jogabilidade, juntas, 

compõem a experiência e o gameplay e vão produzir o sentido extraído pelo 

jogador. 

Nos capítulos finais, serão discutidos os aspectos ritualísticos do processo. 

Para isso, analisaremos com mais cuidado a relação da imersão com a iconofagia e, 

a partir dos conceitos vindos da antropologia sobre ritos, entender como esse jogar 

se apresenta como um processo ritualístico. 
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2 COMO JOGAR: UMA METODOLOGIA ENQUANTO TUTORIAL 
Ao contrário do que acontece em Bloodborne (SONY, 2015), em que o 

jogador inicia sua jornada pelo cenário devastado da cidade fictícia de Yharnam, 

onde o jogo se passa, sem explicações detalhadas sobre as mecânicas e as 

particularidades de sua jogabilidade, este estudo necessita de um manual de 

instruções metodológico para explicar os passos a serem tomados. Para entender 

como o jogar vai produzir a narrativa, é preciso primeiro saber para quais pontos 

estaremos olhando e quais elementos serão analisados para isso. Se todo o jogo 

precisa de um conjunto próprio de regras para existir como tal (AARSETH, 2005; 

SALEN; ZIMMERMAN, 2014), nós também precisamos definir o nosso para 

estabelecer o jogo que estamos prestes a iniciar. 

E o ponto de partida aqui é justamente o papel do jogar não apenas como 

elemento a ser estudado, mas também como forma de coleta dados. Se o objetivo 

geral da pesquisa é entender como a narrativa é produzida a partir do ato de jogar, é 

quase que obrigatório entrar em sua lógica para entender seu funcionamento — 

ainda mais levando em conta que o videogame é um meio que tem a interação como 

uma de suas principais características (SALEN; ZIMMERMAN, 2014, p.74). 

Isso porque, como descreve Guerra (2017, p.38), o discurso narrativo dentro 

dos jogos eletrônicos não consiste apenas na história e no enredo, mas também “de 

uma linguagem própria, que pode ser composta por um conjunto de protocolos, ou 

regras, por práticas possíveis e elegíveis de ação, recursos visuais e interativos, 

além de recursos narrativos diversos”. Assim, para compreender o processo de 

produção de sentido, é preciso primeiramente dominar essa linguagem própria do 

meio. Para entender o funcionamento e a dinâmica proposta pelo jogo, é imperativo 

entrar nele. Assim, nesta proposta, é preciso jogar o videogame para entendê-lo.  

Dentro dos game studies, a observação externa é capaz de levantar 

informações relevantes e úteis para determinados tipos de pesquisa 

(BOELLSTORFF, 2006). Ao falar sobre as possíveis abordagens na hora de estudar 

videogames, Aarseth (2005) aponta que existem três formas que o pesquisador 

pode adotar na hora de coletar dados para seu estudo: o primeiro seria a partir de 

contato com os próprios desenvolvedores do jogo para saber como elementos de 

design, regras e mecânicas foram construídas; a segunda é a partir da observação 
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de outros jogadores ou da leitura de seus relatos; e, por fim, o próprio pesquisador 

jogar aquilo que ele está estudando. “Se não tivermos experimentado o jogo 

pessoalmente, estaremos sujeitos a cometer mal-entendidos graves, mesmo que 

estudemos a mecânica e façamos o nosso melhor para adivinhar o seu 

funcionamento” (AARSETH, 2005, p.3, tradução nossa5). 

E é exatamente essa terceira abordagem que nos interessa. Já que o nosso 

objetivo é compreender como narrativa e jogar se relacionam, o envolvimento com o 

meio se torna essencial. Se estamos falando da interação lúdica significativa, em 

que o significado é produzido a partir da ação do jogador e a resposta do sistema 

(SALEN; ZIMMERMAN, 2014), não há como desassociar esses dois componentes. 

A necessidade de ter uma experiência com o jogo ao levantar os dados 
para uma pesquisa, ao invés de recorrer exclusivamente a vídeos de 
gameplay ou impressões de terceiros sobre os jogos em postagens sites de 
redes sociais é [...] a de ter intimidade com as características intrínsecas de 
um jogo. Relegar o estudo somente a uma observação de outros jogando 
(ou dos seus relatos pós jogo) pode resultar em erros de interpretação por 
parte do pesquisador, pois ele não teria como avaliar certas dinâmicas de 
experiências mais materiais do processo de gameplay sem essa 
aproximação pessoal e intransferível. (AMARO; PAZ, 2018, p.1) 

Por isso, essa intimidade é algo que Aarseth (2003) pontua não como algo 

sugerido, mas obrigatório nas pesquisas sobre games. Para ele, apenas observar 

alguém jogar nos priva de uma dimensão que talvez seja a mais importante do 

processo, que é a interpretação e a exploração das regras — e que não são visíveis, 

mas experienciadas. Dessa forma, a familiaridade com o jogo e suas técnicas é 

aproveitada para que “as análises possam ser mais efetivas na compreensão dos 

dados encontrados” (AMARO; PAZ, 2018, p.1). 

Se o entrar e o conhecer o jogo são requisitos básicos para entender a 

relação entre experiência e narrativa, uma abordagem etnográfica se torna o 

caminho mais lógico a ser adotado para obter dados e chegar ao objetivo 

pretendido. Para ser mais preciso, uma abordagem autoetnográfica, já que jogador e 

pesquisador se mesclam neste mergulho dentro do mundo virtual de Bloodborne.  

A ideia-base dessa ferramenta metodológica fica clara já em sua etimologia: 

do grego, auto (de si mesmo), ethnos (raça, podendo ser expandido para o sentido 
_______________  
 
5 No original: “If we have not experienced the game personally, we are liable to commit severe 

misunderstandings, even if we study the mechanics and try our best to guess at their workings”. 
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de grupo) e grapho (escrita)6 — ou seja “refere-se à maneira de construir um relato 

(‘escrever’), sobre um grupo de pertença (‘um povo’), a partir de ‘si mesmo’ (da ótica 

daquele que escreve)” (SANTOS, 2017, p.218). É usar a experiência pessoal como 

ponto de partida para a entrada no objeto. “Como método, reconhece o eu subjetivo 

como parte do processo de fazer a etnografia e procura documentar os sentimentos, 

pensamentos e experiências gerados pela pesquisa e corporificados pelo 

pesquisador” (BROWN, 2005, p.85, tradução nossa)7. 

Como as técnicas de observação de grupos e ambientes pode descrever o 

jogo? Aarseth (2003) apresenta um caminho que mostra o quanto isso é possível e, 

em nosso caso, essencial. Para ele, os jogos digitais ou eletrônicos deveriam ser 

chamados de jogos em ambientes virtuais, já que isso ajudaria a diferenciar de 

outros tipos de jogos que também poderiam ser digitais ou eletrônicos, mas que não 

se encaixam na ideia que se tem de videogame. Mais do que isso, nos dá a 

dimensão de que, mesmo virtual, o game tem um espaço próprio onde todas as 

ações acontecem — e é nesse local que a abordagem etnográfica será aplicada. 

Como um jogo é um processo e não um objeto, não pode existir jogo sem 
alguém jogando. Uma vez que esses games são sobre controlar e explorar 
uma representação espacial [...], o jogo deve ocorrer dentro de um mundo 
de jogo claramente definido” (AARSETH, 2003, p. 2, tradução nossa8) 

Tendo assim, portanto, o papel da familiaridade e o fato de que o jogo é um 

ambiente virtual com suas regras e estruturas, fica mais fácil visualizar por que a 

autoetnografia foi a metodologia escolhida para este estudo.  

Além disso, há a própria utilização da experiência pessoal do pesquisador 

para compreender a experiência cultural (SANTOS, 2017). Para isso, partimos do 

modelo triádico de Chang (2008) apresentado por Santos (2017, p.218), que 

fundamenta a autoetnografia em três frentes: 1) de orientação metodológica, 

baseada em processos etnográficos e analíticos tradicionais; 2) de orientação 

cultural baseado na interpretação dos fatores vividos, da relação entre pesquisador e 
_______________  
 
6 Traduções feitas com base no artigo Radicais Gregos do site Só Português. Disponível em 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf10.php. Acessado em 23 jun. 2019 
7 No original: “As a method, it acknowledges the subjective self as part of the process of doing 

ethnography and seeks to document the feelings, thoughts, and experiences generated by research 
and embodied by the researcher”. 

8 No original: “Since a game is a process rather than an object, there can be no game without players 
playing. Since these games are about controlling and exploring a spatial representation […] the 
game must take place inside a clearly defined gameworld” 
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sujeito/objeto e fenômenos sociais investigados e, por fim, 3) a orientação de 

conteúdo, que se baseia na combinação dessa dose pessoal com um viés reflexivo 

e analítico que avalia e conscientiza o papel e a influência do pesquisador diante dos 

resultados obtidos durante a investigação. 

Isso significa não abrir mão da pessoalidade e da familiaridade com o 

videogame enquanto meio, mas de usar isso como ponto de partida para uma 

observação mais aprofundada e detalhada do jogar enquanto um processo de 

significação — ou seja, uma observação participante em que o pesquisador também 

é o sujeito da pesquisa.  

Experimentar um ambiente como um insider é o que exige a parte 
participante da observação participante. Ao mesmo tempo, entretanto, há 
claramente um lado observador neste processo. O desafio é combinar 
participação e observação, de modo a se tornar capaz de compreender a 
experiência de um insider enquanto descreve a experiência para outsiders. 
(GENZUK, 2003, p.2, tradução nossa)9 

Assim, a proposta é fazer essa exploração etnográfica do jogar com 

Bloodborne a partir da experiência do “eu”. É literalmente jogar videogame como um 

ir a campo — ou seja, com um olhar mais apurado para os processos para 

compreender como as interações constroem a narrativa para, a partir deste contato, 

extrair não apenas impressões, mas também reflexões e análises (SANTOS, 2017, 

p. 220). Isso implica em adotar os procedimentos necessários de uma pesquisa 

etnográfica, como o registro da exploração que descreva detalhadamente a 

experiência, a reunião de informações de diferentes perspectivas e o cruzamento de 

dados para validar o que se foi observado (GENZUK, 2003). 

Ao fazer extensas anotações de campo e coletar artefatos (como manuais 
de jogo, websites, guias) e evidências (como fitas de áudio e gravações em 
vídeo), o pesquisador pode construir um retrato mais rico das ações à 
medida que elas se desdobram. Como as novas tecnologias coexistem em 
diferentes espaços, os pesquisadores precisam locais onde ações mais 
relevantes ocorram. (HUNG, 2007, p.249, tradução nossa10) 

_______________  
 
9 No original: “Experiencing an environment as an insider is what necessitates the participant part of 

participant observation. At the same time, however, there is clearly an observer side to this process. 
The challenge is to combine participation and observation so as to become capable of 
understanding the experience as na insider while describing the experience for outsiders” 

10 No original: “By taking extensive field notes and collecting artifacts (e.g. game manuals, websites, 
guides) and evidence (e.g. audiotapes, videotapes), the researcher can build a richer portrait of 



32 
 

 

Vale destacar aqui o viés que deve ser dado ao longo desta observação. 

Não há o interesse em saber como é a recepção do jogador a esse tipo de narrativa 

existente em Bloodborne, como ele conecta as peças que o game oferece ou, ainda, 

a interpretação da história construída com base nessa estrutura. Essas análises 

ficam em aberto para um eventual estudo futuro. Em nosso caso, a proposta 

(auto)etnográfica está em usar a experiência do pesquisador para entender como 

narrativa e jogabilidade dão forma à interação lúdica significativa. É um olhar 

especificamente para o jogo e suas estruturas. 

Tendo isso em mente, partimos para as técnicas da etnografia que podem 

ser adotadas para este fim. E como já apresentado, a observação participante é a 

que melhor se encaixa com a abordagem autoetnográfica proposta para a coleta de 

dados em mundos virtuais, como sugere Boellsroff (2006). Para ele, as pesquisas 

sobre jogos, assim como toda nova disciplina, se apropriam de saberes, teorias e 

métodos oriundos de outras áreas e que, neste caso, essa aproximação com a 

Antropologia é essencial uma vez que os estudos sobre games também passam 

pelo campo da cultura.  

E o autor vai defender justamente a importância da aproximação entre 

pesquisador e sujeito da autoetnografia dentro da pesquisa participante em jogos ao 

defender que essa técnica implica em uma “forma de engajamento ética, porém 

crítica, em que se confundem os limites entre pesquisador e pesquisado, mesmo 

quando o pesquisador claramente não é um membro da comunidade que está sendo 

pesquisada” (BOELLSROFF, 2006, p.32, tradução nossa). Isso significa, portanto, 

que não basta estar dentro do processo, é preciso fazer parte do objeto em questão.  

Mais uma vez, portanto, o entrar no jogo aparece como elemento basilar ao 

nosso estudo. Genzuk (2003) vai pontuar, por sua vez, que escolher essa 

abordagem de ir a campo traz também algumas exigências, como o 

comprometimento de estar próximo àquilo que vai ser observado em seu ambiente 

natural; ser factual e descritivo em seus relatos do que for ser observado; e de 

descobrir pontos de vista de quem vive naquele ambiente — o que o autor vai 

destacar como os três principais princípios do método etnográfico: o naturalismo, a 

compreensão e a descoberta. 

 
actions as they unfold. Since new technologies co-exist in different spaces, researchers have to find 
field sites where the most relevant actions occur” 
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Contudo, já nesta explicação, esbarramos em um ponto crucial. Ao falar 

sobre a etnografia como um método de pesquisa, Genzuk afirma que ela emprega 

três tipos de coleta de dados: a observação, o uso de documentos e as entrevistas, 

que, por usa vez, vão gerar três tipos de dados diferentes — a descrição, os trechos 

de documentos e as citações.  

Esses elementos fazem parte da pesquisa etnográfica clássica, ou seja, 

aquela vinda da Antropologia e que é ilustrada pela imagem clássica do pesquisador 

que se infiltra em uma tribo indígena para compreender seus costumes. Nesse caso 

fictício, a compreensão da cultura se encaixa nos três elementos apontados por 

Genzuk, uma vez que os fatores humano e social se fazem relevantes. 

No entanto, em nossa pesquisa, o foco não está no comportamento humano, 

mas na experiência do jogar. A etnografia aqui não está interessada em entender o 

comportamento do jogador, mas em saber como os processos do ambiente agem. 

Esse deslocamento do olhar faz com que tenhamos que adaptar o método para 

estudarmos o modo como a interação com o mundo virtual é capaz de produzir 

sentido.  

Nesse caso, quando pensamos em uma abordagem etnográfica para 

games, é possível analisar o enfoque dado ao trabalho de campo com base em duas 

perspectivas, como sugere Hung (2007): a primeira a partir da observação do mundo 

físico, ou seja no modo como os indivíduos se relacionam a partir do videogame — 

como em um estudo sobre a comunidade de jogadores de jogos de luta ou de 

Pokémon GO (Niantic, 2016), por exemplo —; e a outra a partir da observação do 

mundo do jogo. Nesse caso, a segunda opção desponta como a mais relevante para 

nossos objetivos, uma vez que nosso interesse está naquilo que acontece dentro do 

ambiente virtual do jogo e não no contexto físico do jogador. 

 Assim, se espelhando no que propõem Amaro e Paz (2018) em seu artigo 

Multiplayer online e Journey: uma aventura cooperativa não verbal, esta pesquisa se 

apropria de métodos da observação participante para fazer a coleta de dados em 

Bloodborne justamente para fazer do jogar o nosso ir a campo e entender os 

processos e não os jogadores. 

Para realizar essa coleta de dados, foi preciso montar uma estrutura que 

permitisse a captura das imagens do jogo. Como o game se realiza pelo jogar e, 

como vimos, cada nova interação resulta em experiências e situações únicas 

(NESTERIUK, 2009), usamos uma placa de captura para gravar nossos momentos 
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no jogo em um arquivo de vídeo que pudesse ser revisitado posteriormente. O 

equipamento em questão foi a placa AverMedia LGX, que possibilita o envio dessas 

imagens do PlayStation 4 para um computador. Além disso, foi utilizado o software 

RECentral para fazer as gravações. 

Com essa estrutura montada, adotamos o seguinte procedimento para fazer 

nossa exploração e observação: em um primeiro momento, iniciamos o jogo e 

ativamos o RECentral para iniciar a captura das imagens. A proposta é misturar 

jogador e pesquisador11, unindo essa familiaridade com o meio com um olhar 

analítico de todo o processo. Para isso, são feitas pequenas anotações de cada 

situação, elemento ou mesmo experiência que o game oferece. Para facilitar essa 

mescla entre jogar e analisar, apenas anotamos o momento exato do evento em 

questão com base no tempo marcado pelo software para não prejudicar o jogo em 

si12 (vide ANEXO 1). Essas anotações incluíam desde o aparecimento de um inimigo 

ou item novo até mesmo possíveis conexões que eram feitas entre os elementos já 

apresentados. 

Em seguida, deixamos o videogame de lado e nos debruçamos nas 

gravações, revendo o que foi jogado. Neste ponto, o jogador sai de cena para que 

apenas o pesquisador observe o que foi feito durante o jogar. Com base nas 

primeiras anotações, novas notas são tomadas, desta vez descrevendo processos, 

cenas, falas e descrições a fim de criar um diário de exploração completo do que foi 

vivido dentro do mundo virtual de Bloodborne (vide ANEXO 2). Esse segundo olhar 

permite uma análise mais cuidadosa de eventos e processos que passaram 

despercebidos no momento do jogar, além de evidenciar o comportamento do 

próprio jogador diante das situações apresentadas. Todos esses dados foram 

documentados em um caderno dedicado a esse processo. 

_______________  
 
11 Ao longo desta pesquisa, adotamos três formas para distinguir o pesquisador do jogador. Ao 

utilizarmos a segunda pessoa do plural, estamos adotando o papel do pesquisador, ou seja, de 
quem olha para o objeto e para os dados a partir da perspectiva científica e analítica. Quando é 
usado a primeira pessoa do singular, estamos adotando especificamente a visão do indivíduo 
enquanto jogador imerso dentro do universo do game. Essa figura aparece exclusivamente no 
capítulo dedicado à análise autoetnográfica e se refere às experiências que o autor teve dentro do 
jogo. Já a figura do jogador é apresentada como uma figura genérica e impessoal, ou seja, 
descrevendo algo que poderá ser vivenciado e observado por qualquer indivíduo. 

12 Bloodborne não possui a função Pause, ou seja, é impossível parar a ação do jogo. Assim, deixar o 
game de lado por alguns instantes para fazer anotações poderia resultar na derrota de nosso 
avatar, o que nos forçaria a retornar a um ponto anterior que poderia atrasar o avançar no game e, 
consequentemente, da própria pesquisa. Por esta razão, optou-se por fazer apenas as marcações 
de tempo nesta etapa inicial. 
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Ao todo, foram realizadas cerca de 24 horas contínuas de jogo — ou seja, 

com controle na mão explorando o cenário de Bloodborne. Apesar do longo período 

de contato com o jogo, não foi possível concluí-lo, uma vez que se priorizou o olhar 

analítico e mais demorado sobre diversos elementos do jogo do que a necessidade 

de avançar até os momentos finais da trama. Além disso, não haveria tempo hábil 

para fazer todo esse percurso e ainda analisar todas as imagens e descrevê-las. 

Contudo, é preciso destacar que todos esses procedimentos apenas 

registraram a parte mais prática da pesquisa, nossa ida a campo e um olhar 

subjetivo do que o game apresentou até ali. Por isso, se faz necessário outro 

suporte metodológico para apoiar o estudo, já que a autoetnografia funciona como 

uma ferramenta inicial para reunir dados (BROWN, 2015) que servem de base para 

outras perspectivas. No nosso caso, essa nova etapa acontece justamente no 

cruzamento desses dados obtidos dessa observação participante com a estrutura de 

análise formal de jogos, que examina um artefato e seus elementos específicos de 

perto e detalha suas relações (LANKOSKI; BJÖRK, 2005, p.23). 

A ideia é usar essa segunda ferramenta metodológica como uma espécie de 

filtro que nos permita ler os dados que foram coletados com o jogar para 

compreender como a narrativa está presente dentro do gameplay.  

 

2.1 A ANÁLISE FORMAL DE JOGOS 

 A escolha pela análise formal de jogos para fazer essa leitura das 

informações obtidas na primeira etapa da pesquisa se dá justamente pela 

objetividade que o método oferece. Enquanto a exploração autoetnográfica traz 

consigo uma enorme carga subjetiva (BROWN, 2005), esta segunda ferramenta 

ajuda a refinar o estudo ao retirar o eu da equação, centrando-se apenas naquilo 

que é estrutural dentro do jogo. Como descrevem Lankoski e Björk (2005), trata-se 

de estudar o game independente do contexto, ou seja, sem levar em consideração 

quem está jogando. 

Assim, o que essa metodologia tem a nos oferecer é a possibilidade de 

“descrever o sistema formal dos jogos a partir da compreensão do papel dos 

elementos, das regras e dos objetivos no resultado do trabalho” (AMARO; PAZ, 

2018) para que possamos, a partir dessa nova chave de leitura, ver como essas 

estruturas ajudam a construir a narrativa do jogo. Se a história é montada como um 
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quebra-cabeças, a proposta é olhar como cada uma das peças traz a informação 

que monta a imagem completa. 

Realizar uma análise formal da jogabilidade pode ser feito com a 
perspectiva de que jogos são, ao mesmo tempo, artefatos e atividades; na 
maioria dos casos, isso desfoca essa distinção porque tanto os 
componentes de um sistema quanto a forma como eles interagem entre si 
precisam ser considerados. Na prática, a análise formal de jogos depende 
de jogar um game e formar um entendimento de como o sistema de jogo 
funciona (LANKOSKI; BJÖRK, 2005, p.23, tradução nossa13) 

Isso significa dissecar o jogo para analisar cada uma de suas partes 

individualmente e entender como elas funcionam dentro do todo. Em Bloodborne, 

isso quer dizer descrever como cada um dos elementos de jogo — design, 

personagens, itens e mecânicas, por exemplo — contam pedaços da história. Só 

que, para chegarmos a esse ponto, precisamos primeiramente entender o que é 

essa anatomia dos jogos. 

Os autores dividem os games em três estruturas primárias, os elementos 

mais básicos que podem ser encontrados em um jogo. São eles: 

a) Componentes: elementos que podem ser manipulados seja pelo jogador 

ou pelo próprio sistema, o que inclui o avatar, os personagens não jogáveis 

(chamados doravante de NPCs14) e os inimigos que aparecem pelo caminho, entre 

outros; 

b) Ações são os elementos que acontecem na tela e são divididas em outras 

subcategorias: 1) ações do jogador: são aquelas iniciadas pelo jogador — o que 

significa que elas não precisam ser necessariamente ativas, ou seja, pode ser que 

alguns componentes ajam a partir dessa ação iniciada pelo jogador; 2) ações do 

componente: são percebidas como executadas por elementos do jogo e, por isso, 

passam por uma carga de representação (o monstro que ataca o jogador é uma 

ação do componente porque há a representação de que aquele é um inimigo e que 

o sistema está oferecendo um desafio); 3) ações do sistema: são aqueles que não 

se encaixam nas categorias anteriores e estão relacionadas a elementos não 

_______________  
 
13 No original: “Performing a formal analysis of a gameplay can be done both with the perspective that 

games are artifacts and that they are activities; in the most cases, it blurs the distinction because 
both the components of a system and how these components interact with each other often need to 
be considered. In practice, formal analysis of games depends on playing a game and forming an 
understanding how the game system works”. 

14 Da sigla em inglês Non-Playable Character 
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jogáveis, mas de condições de jogo, como a aparecimento de inimigos ou a 

contagem de tempo. 

c) Objetivos: são as condições de vitória do jogo baseadas a partir da ideia 

de completar determinadas tarefas consideradas significativas. Isso vai desde 

marcar um gol em FIFA 19 (Electronic Arts, 2018) ou de chegar ao fim da fase em 

Super Mario Bros. 3 (Nintendo, 1988). Em jogos focados na narrativa, esses 

objetivos podem ser usados para conduzir o jogador, disponibilizando novos 

objetivos que o façam avançar na trama ou mesmo apresentando mecânicas ou 

novos componentes. Ao cumprir essas condições, o jogador recebe uma 

recompensa, que pode ser desde um novo componente (um equipamento para o 

avatar) até mesmo a possibilidade de acessar uma nova área do cenário. 

Mas a análise formal não se limita apenas a essa categorização. Lankoski e 

Björk (2005, p.26) vão apontar ainda alguns procedimentos que devem ser tomados 

pelos pesquisadores na hora de aplicar essa metodologia em seus estudos. E o 

principal deles é um reforço de tudo aquilo que vimos anteriormente: jogar cuidadosa 

e repetidamente o game. Parece redundante repetir isso mais uma vez, mas os 

autores vão destacar que esse é um ponto crucial para a análise, já que vai permitir 

ao pesquisador distinguir as estruturas primárias e os princípios de design 

envolvidos no processo. É ir além da superfície do jogar para ir a fundo em suas 

camadas.  

Por isso, eles sugerem que o mesmo game seja jogado mais de uma vez, de 

diferentes formas ou por tempo o suficiente para que seja possível reconhecer as 

relações entre esses elementos. Por causa do tamanho de alguns jogos ou da 

grande quantidade conteúdo que eles oferecem, os autores apontam que é possível 

fazer a análise formal de apenas um ponto específico. O importante é tentar esgotar 

todas as possibilidades oferecidas. 

Como esse jogar contínuo e detalhado proposto pelos autores já se encaixa 

na abordagem autoetnográfica descrita anteriormente para nossa exploração para o 

mundo virtual de Bloodborne, torna-se mais fácil visualizar como esses 

procedimentos metodológicos todos serão aplicados. Assim, nosso ir a campo será 

centrado em uma incursão no jogo para analisar como narrativa e jogar se inter-

relacionam. A ideia é explorar o mundo do game para coletar as informações que 

estão espalhadas para tentar compor a narrativa e entender como os elementos 
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primários dão sentido a esse cenário — ou seja, como os elementos do jogo compõe 

a hermenêutica do game.  

 

2.2 ENTRANDO NO RITUAL 

A análise formal de jogos permite a sistematização desses dados, cruzando 

as informações coletadas na etapa exploratória da pesquisa com esse sistema mais 

objetivo. Para analisar como a narrativa é construída a partir do jogar em 

Bloodborne, tabelamos como cada um dos elementos apresentados no jogo se 

manifesta e os relacionamos com as diferentes categorias estruturais propostas por 

Lankoski e Björk (2005), assim como suas funções dentro da jogabilidade e da 

própria narrativa.  

Dessa forma, é possível observar como esses elementos funcionam como 

peças desse quebra-cabeças: alguns itens justificam sua função narrativa a partir de 

sua função na jogabilidade, enquanto outros ajudam a ampliar o significado de uma 

fala ou mesmo de um cenário dentro do contexto que o jogo vai criando.  

No próximo capítulo, apresentaremos alguns exemplos de como essas 

conexões acontecem. A partir da sistematização proporcionada pela análise formal, 

reconstruímos as conexões para mostrar como o jogar é capaz de dar forma à 

narrativa. 

Esta pesquisa, no entanto, subverte a ordem convencional de trabalhos 

acadêmicos, que se debruçam primeiramente sobre a teoria para, em um segundo 

momento, colocar aquilo à prova em um objeto prático. No entanto, em nosso, caso, 

invertemos essa ordem justamente para que possamos partir do jogo para uma 

reflexão mais aprofundada do processo. Por isso é que a análise autoetnográfica é o 

ponto de partida do estudo para que a teoria nos ajude a explicar o que foi 

observado. 

Nesse caso, adotamos os estudos de Arsenault e Perron (2009) para 

fundamentar o processo de significação dentro do jogo, uma vez que os autores vão 

descrever o passo a passo de como o jogador e jogo interagem para a produção de 

sentido. Mais do que isso, partimos do conceito desses autores para explorar ainda 

mais a ideia de caixa preta de Flusser (2017) se manifesta dentro da lógica do 

game, principalmente no que diz respeito às potencialidades emergentes, e cruzar 

com os estudos sobre ritos e imagem para chegar à ideia de ritual iconofágico que 

acreditamos existir dentro do jogar.  
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3 A JORNADA DO CAÇADOR 
A primeira coisa a ser levada em conta em Bloodborne é o fato de que ele é 

um jogo tenso, quase opressor (Figura 1). Desde os seus momentos iniciais, ele cria 

uma atmosfera na qual o jogador se sente ameaçado e encurralado a todo o 

instante. Embora ofereça as armas para que o jogador enfrente os monstros que 

aparecem em nosso caminho, a sensação constante enquanto se explora o mundo 

fictício de Yharnam, onde o jogo se passa, é de impotência. Tanto que, mesmo 

depois de horas de jogo, por várias vezes me vi com medo de entrar em uma área 

ou segurando o controle com mais força do que o necessário enquanto enfrentava 

algum inimigo novo. 

 

FIGURA 1 – AMBIENTAÇÃO EM BLOODBORNE 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Essa tensão é construída de várias formas e a apresentação do cenário é 

uma delas. Yharnam é uma cidade escura e claustrofóbica, com vielas estreitas 

tomadas por elementos que remetem à morte, como corpos, caixões e carroças 

destruídas, por exemplo. É sempre noite, alguns cadáveres são queimados em 

frente às casas e as poucas pessoas que o jogador encontra em sua exploração são 

agressivas e quase bestiais — como descreveremos em detalhe em outro momento. 
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Esse ambiente reforça o medo do desconhecido ou daquilo que o jogador 

vai encontrar logo à frente. Como em todo o RPG15, Bloodborne se baseia em um 

sistema de atributos que são melhorados à medida que o jogador coleta pontos de 

experiência — aqui chamados de Ecos de Sangue —, os quais são obtidos à 

medida em que os inimigos são derrotados. No entanto, diferentemente de outros 

games do gênero, esses Ecos podem ser completamente perdidos caso o jogador 

seja derrotado antes de utilizá-los, o que faz com que avançar seja sempre um risco.  

 

FIGURA 2 – HOMEM MISTERIOSO E O SACRIFÍCIO DE SANGUE 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Isso faz com que o medo e a tensão não sejam apenas decisões de design 

para deixar a jogabilidade mais desafiadora. Na verdade, trata-se de uma forma de 

usar a sua própria jogabilidade como um elemento narrativo, recriando a tensão de 

alguém que acorda em uma cidade desconhecida e tomada por monstros também 

nas mecânicas oferecidas pelo jogo. É o que Amaro (2016) chama de gameplay, ou 

seja, da interseção entre a jogabilidade do sistema e o jogar humano — ou seja, de 

onde sai o significado proposto pela interação lúdica significativa de Salen e 

Zimmerman (2014). 

_______________  
 
15Sigla para Role Playing Game, um gênero de jogo focado na exploração de mundo e 

desenvolvimento de personagem. 
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Justamente por isso, faz mais sentido ver o jogador controlando um avatar 

seu dentro da realidade do jogo do que um personagem em seu conceito mais 

clássico, como o centro da ação narrativa (GANCHO, 1995). Tanto que, por mais 

que o game ofereça ferramentas para que se crie e personalize esse avatar, ele 

apenas transita pelo espaço do jogo e enfrenta os inimigos que aparecem à sua 

frente. Não existe um desenvolvimento como se espera de qualquer personagem em 

uma narrativa, o que apenas reforça o seu papel de corporificação do jogador dentro 

do ambiente virtual.   

 

Isso fica claro já nos segundos iniciais de Bloodborne, quando ele traz uma 

breve cutscene16 em que uma figura misteriosa conversa com a câmera (Figura 2), 

como se falassem com quem está com o controle em mãos para apresentar qual 

seu desafio dentro do jogo e não com o avatar. 

Ah, sim... Sangue-pálido... Bem, você veio ao lugar certo. Yharnam é o lar 
do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. Mas por 
onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu 
próprio sangue de Yharnam... Mas antes, você precisará de um contrato... 

É a partir desse diálogo, que mais parece uma charada, que a jornada por 

Yharnam começa. Bloodborne usa uma animação pré-renderizada de apenas 35 

segundos para colocar o jogador diante de alguém que não é apresentado e que fala 

coisas que parecem não fazer sentido. O contrato do qual ele fala parece ser a 

criação desse avatar, mas e o resto? Do que se trata esse jogo? Onde é situado? O 

que é o personagem? Quem é ele afinal? Nada disso é respondido. 

Na maior parte dos jogos digitais, essa cena introdutória serve como uma 

breve contextualização daquilo que o jogador vai encontrar. Se o game é 

ambientado em um cenário realista, essa cutscene inicial vai mostrar quando e onde 

a ação se desenrola, assim como quem é o protagonista. Já em jogo que se passam 

em ambientes fictícios, como é o caso de Bloodborne, a abertura serve para situar o 

_______________  
 
16 São cenas não interativas inseridas em alguns momentos do jogo, usadas principalmente para 

fazer a história avançar. Como são colocadas geralmente entre dois momentos interativos, são 
chamadas de cenas de corte. Na grande maioria dos casos, utilizam “uma linguagem 
cinematográfica para atualizar o status do objetivo dramático maior” (GOMES, 2009b, p.72) 
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jogador das características daquele mundo e como o personagem se encaixa nesse 

contexto.  

Só que nada disso acontece em Bloodborne. Além dessa fala inicial, temos 

outra cena rápida, de mais 30 segundos, na qual o homem misterioso reaparece e 

fala sobre começar uma transfusão e que tudo pode parecer apenas um sonho ruim. 

Em seguida, ainda pelos olhos do avatar, o jogador se vê deitado em uma maca 

quando um monstro semelhante a um lobisomem surge de uma poça de sangue no 

chão para, logo em seguida, sumir depois de entrar em combustão espontânea. Um 

delírio, talvez? O que está acontecendo? 

Essa é a principal pergunta que surge diante dessa sequência de cenas que 

parecem não fazer sentido. Se eu esperava ser introduzido ao mundo do jogo, os 

poucos segundos dessa introdução mais jogaram questões do que explicaram 

alguma coisa e, quando finalmente passo a controlar meu avatar — chamado de 

caçador dentro do jogo —, o que faço é tentar encontrar uma lógica que responda a 

todas essas perguntas, o que não acontece. 

Quando passo a controlar o avatar, ele se encontra dentro do que parece ser 

um laboratório abandonado, com armários quebrados e alguns outros objetos 

espalhados pelo chão. O jogo me informa que o local se chama Clínica de Iosefka, 

mas pouco faz para explicar o que é esse lugar exatamente. Em uma cadeira 

próxima, é possível encontrar um objeto com o qual é possível interagir17 e que faz 

surgir a inscrição Escrito à mão: busque sangue pálido para transcender a caçada 

na tela.  

Do lado de fora da clínica, tenho meu primeiro contato com Yharnam. Ainda 

é noite — o que mais tarde descubro ser uma constante — e a cidade parece uma 

versão estilizada de uma Londres vitoriana (Figura 3), com prédios altos em um 

estilo semelhante ao gótico e com muitas coisas abandonadas pelas ruas. 

Carruagens dividem espaço com animais mortos, caixas de madeira e caixões de 

ferro. Em algumas áreas, é possível ver fogueiras que queimam o que parece ser 

_______________  
 
17 Assim como em vários outros objetos com os quais o jogador pode interagir ao longo do jogo, há 

uma indicação visual feita para chamar a atenção do jogador. Quando encontra algo com o qual é 
possível interagir, o game apresenta um pequeno efeito visual para chamar a atenção. Em casos 
como esse, em que há um bilhete ou algo do tipo para ler e interagir, há apenas um ponto luminoso 
sobre o objeto em questão. Já quando há um item que o jogador pode coletar e carregar consigo 
em seu inventário, essa indicação luminosa é feita a partir de uma espécie de fumaça branca sobre 
o ponto de interesse. 
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um tipo de monstro. Em volta de algumas dessas piras, é possível pessoas com 

tochas e forcados em mãos, alguns com o rosto enfaixado e andando com 

dificuldade. E basta eu chegar perto para que eles ataquem.  

 

FIGURA 3 – O CENÁRIO DE YHARNAM 

 
FONTE: Bloodborne (2015) 

 

A busca por um significado é uma reação lógica, já que o jogador espera 

que o game apresente uma história com a qual ele deve interagir. Só que esse 

significado não aparece de forma clara. Se a provocação da cutscene inicial não 

fosse o bastante para contestar esse questionamento, o encarte do jogo (Figura 4) 

reforça essa ideia: Descubra os segredos mais profundos da cidade para sobreviver. 

Isso significa que, por mais confuso que tudo pareça, existe uma narrativa que não 

está evidente a um primeiro olhar. 

Durante meu primeiro contato com Bloodborne, foi confuso entender o que 

estava acontecendo. A princípio, acreditei que poderia ser um jogo com um tipo de 

narrativa não linear, ou seja, sem explicar no início, mas que traria respostas à 

medida que eu avançasse. Contudo, isso não aconteceu. À medida que segui 
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derrotando os inimigos e monstros em Yharnam18, eu ficava mais confuso com a 

falta de explicação. Isso tudo porque eu esperava encontrar uma estrutura clássica 

de narrativa, ou seja, uma história em que seus fatos são claramente pontuados 

dentro do tempo e espaço ficcional e que seus personagens desempenhem papéis 

ativos no desenrolar dessa trama (SODRÉ, 1988; GANCHO, 1995). 

Foi somente mais tarde, com a explicação de outros jogadores e lendo 

críticas em sites especializados, é que me dei conta que a história em Bloodborne é 

apresentada sob outra lógica, a de que é o cenário, os itens e a própria jogabilidade 

por meio de suas mecânicas que carregam pequenas informações sobre o que 

aconteceu em Yharnam e que o caçador que eu controlo, tal qual eu enquanto 

jogador, precisa explorar esse mundo para tentar entender o que aconteceu ali com 

base em evidências espalhadas no ambiente e nos itens encontrados pelo caminho.  

Esse tipo de narrativa é o que Jenkins (2004) chama de narrativa 

incorporada, na qual as informações para que o jogador entenda o que está 

acontecendo estão presentes no espaço a ser explorado, além de objetos, 

personagens e a própria interação com o game e suas mecânicas. Dessa forma, 

segundo ele, os jogos são capazes de criar uma história espacial que valoriza mais 

a exploração de seus mundos do que o desenvolvimento de uma trama — embora 

isso não faça com que esse tipo de jogo não tenha uma história, já que ele adota um 

princípio estético diferente na hora de apresentar esses elementos. 

De acordo com esse modelo, a compreensão narrativa é um processo ativo 
pelo qual os espectadores reúnem e fazem hipóteses sobre possíveis 
desenvolvimentos narrativos com base em informações derivadas de dicas 
e pistas textuais (JENKINS, 2004, p.126. Tradução nossa19) 

 

_______________  
 
18 A progressão dentro de Bloodborne acontece a partir do combate contra os diferentes inimigos que 

cruzam o caminho do avatar, que carrega consigo diferentes tipos de armas. Para cada inimigo 
derrotado, o avatar acumula Ecos de Sangue. 

19 No original: “According to this model, narrative comprehension is an active process by which 
viewers assemble and make hypotheses about likely narrative developments on the basis of 
information drawn from textual cues and clues”. 
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FIGURA 4 – ENCARTE DO JOGO 

 
 

Mas por onde começar a olhar quando há tantos elementos compondo essa 

narrativa? Bloodborne oferece diferentes pontos de entrada, mas o papel do sangue 

é o que mais se destaca, uma vez que ele se apresenta como uma peça-chave para 

compreender o que está acontecendo. Ele é um componente que aparece no título 

do jogo, é citado como algo importante nas poucas falas da cutscene inicial e 
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aparece em vários outros momentos como um elemento fundamental tanto para a 

lógica narrativa de Yharnam quanto para a mecânica do game. 

O item Frasco de Sangue (Figura 5) é o ponto que mais chama a atenção. 

Dentro do jogo, ele é um item cuja função é recuperar os pontos de vida (chamado 

aqui de HP20) do avatar, evitando que eles zerem e o avatar morra. Esse tipo de 

componente é comum dentro do universo dos games, aparecendo na grande 

maioria das vezes como uma poção em mundos de fantasia ou algum tipo de 

remédio ou mesmo alimentos em outros casos — ou seja, imagens associadas à 

ideia de recuperação e regeneração de energia. 

Então, ao me deparar com o item, eu sei para o que ele serve com base em 

minha experiência com jogos, mas não entendo por que ele é apresentado de tal 

maneira. Dentro do jogo, ele é descrito como 

Sangue especial usado em sacerdócio. Recupera HP. Uma vez que o 
paciente tenha recebido sacerdócio de sangue, um tratamento único mas 
comum em Yharnam, infusões sucessivas relembram a primeira, e são 
muito mais revigorantes. Não surpreende que a maioria dos Yhanamitas 
use-o muito. (BLOODBORNE, Sony, 2015) 

É aqui que vemos como a narrativa incorporada de Jenkins (2004) é 

aplicada nos diferentes elementos de Bloodborne. Não apenas o Frasco de Sangue, 

mas todos os itens do jogo trazem descrições que vão além de seu papel na 

jogabilidade, trazendo também uma breve informação sobre sua função na narrativa.  

Neste caso em específico, ele não se limita a dizer que se trata de um componente 

usado para recuperar os pontos de vida do caçador, mas explica que ele faz parte 

de um tratamento médico comum em Yharnam, com características viciantes e 

relacionado ao que é chamado de sacerdócio — algo que o homem misterioso da 

cena inicial já tinha mencionado de forma vaga. 

Quando se entende, portanto, que o sangue de Yharnam tem propriedades 

curativas é que uma mecânica em específico passa a fazer sentido. Quando o 

caçador é atingido por um inimigo, há um período em que contra-atacar recupera 

uma certa quantia de HP. Esse tipo de recurso não é muito comum em outros jogos, 

_______________  
 
20 Sigla para Health Points, pontos de saúde em inglês. No jogo, é representado visualmente por meio 

de uma barra vermelha que diminui de tamanho quando sofre algum tipo de dano. O tamanho 
dessa barra está diretamente relacionado ao total de pontos, que pode ser conferido dentro dos 
atributos do avatar 
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mas é totalmente coerente com essa ideia apresentada pelo Frasco: ao atacar um 

inimigo, o seu sangue respinga sobre o avatar e isso permite a recuperação de um 

dano recém-recebido. Essa explicação nunca é apresentada explicitamente, mas 

fica evidente quando conectamos o que a jogabilidade oferece com as informações 

da narrativa coletadas até aqui. 

 

FIGURA 5 – INFORMAÇÕES NARRATIVAS EM DESCRIÇÃO DE ITEM 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Outro ponto importante de destacar são as formas com que essas 

informações são obtidas pelo jogador. Como no caso do Frasco de Sangue, as 

descrições dos itens trazem informações relevantes para a compreensão de sua 

função na jogabilidade e seu papel dentro da narrativa. Só que o jogo não apresenta 

essa característica de forma explícita, ou seja, em momento algum há uma 

explicação indicando que é preciso ler os textos de cada um dos itens para coletar 

essas informações — todos esses elementos narrativos passaram despercebidos 

durante meu primeiro contato com o jogo. 

Por outro lado, essa particularidade é sugerida a cada tela de carregamento. 

Sempre que o jogador muda de área dentro do mundo de Yharnam, o jogo traz uma 

tela de carregamento com a descrição de algum item. Assim, por mais que o jogador 

não tenha ativamente ido atrás desses textos explicativos, Bloodborne arranja uma 
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forma de levar essas informações até ele — e mostrar que muitos elementos da 

narrativa estão presentes em componentes do jogo. 

Além desses textos, outros elementos ajudam a fornecer peças para esse 

quebra-cabeça. Um deles é a própria jogabilidade, como descrito anteriormente, 

mas há também detalhes obtidos a partir de diálogos com NPCs (mesmo que alguns 

deles não apareçam visualmente, mas apenas suas vozes, o que faz com que os 

tratemos apenas como uma ação do componente ao invés de um componente em 

si) e do próprio cenário. 

 

FIGURA 6 – NPCs SE ESCONDEM EM YHARNAM 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

A grande maioria desses diálogos acontece com sobreviventes do caos em 

Yharnam: personagens que não aparecem diante do avatar, mas que se escondem 

dentro de casas e com quem o jogador interage por meio de portas e janelas (Figura 

6). Narrativamente, faz sentido. Se a cidade está tomada por pessoas enlouquecidas 

e monstros, os poucos que escaparam tentam sobreviver dentro de suas casas e 

conversam apenas quando o jogador tenta interagir com eles. Enquanto alguns 

simplesmente não querem conversar com um estrangeiro como o caçador, outros 

trazem mais informações sobre o que está acontecendo, como é o caso de Gilbert, 
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um personagem que traz mais detalhes sobre o papel do sangue em Yharnam 

quando o avatar interage com a sua janela logo na área inicial do mapa. 

Dessa forma, não há como tratar esses personagens como componentes 

dentro do que propõem Lankoski e Björk (2005), uma vez que a conversa com eles 

é, na verdade, uma resposta da interação do jogador com a porta ou a janela, que 

aqui cumprem o papel de componentes. Assim, fica ainda mais evidente como 

Bloodborne usa de diferentes formas as estruturas primárias do jogo para fornecer 

elementos que constroem sua narrativa. 

Dessa forma, podemos sistematizar o uso do sangue no jogo da seguinte 

forma: 

 
QUADRO 1 – O PAPEL DO SANGUE EM BLOODBORNE 

Elemento Estrutura primária Função na 
jogabilidade 

Função Narrativa 

Frasco de Sangue Componente Item usado para 

recuperar HP do 

avatar 

Sangue especial 

usado em 

sacerdócio; um 

tratamento muito 

comum em 

Yharnam 

Homem misterioso Componente NPC Introduz a 

importância do 

sangue e explica 

que o sacerdócio 

de sangue é algo 

típico de Yharnam 

Sangue de 

inimigos 

Ação do 

componente 

Recupera parte do 

HP do avatar logo 

após este receber 

dano 

Reforça o caráter 

medicinal do 

sangue e mostra 

que os inimigos 

enfrentados têm 

relação com a 

cidade e seus 



51 
 

 

costumes 

Antídoto Componente Cura o avatar caso 

ele esteja 

envenenado 

O antídoto era 

usado para tratar 

sangue pálido, a 

doença 

desconcertante 

que assolou a 

Antiga Yharnam 

eras atrás. É 

informado que 

essa doença 

causou a 

propagação do 

flagelo da fera  

Bandagem Componente Equipamento 

usado pelo avatar 

Explica em sua 

descrição que o 

caçador passou 

pelo sacerdócio de 

sangue, a 

transfusão de 

sangue 

desconhecido, e 

que foi isso que 

deu início ao 

pesadelo 

Coquetel de 

Sangue Pungente 

Componente Item usado para 

atrair feras a um 

ponto específico 

Revela que, em 

Yharnam, sangue 

era mais produzido 

que álcool, por ser 

mais intoxicante 

Gilbert Ação do 

componente 

Resposta à 

interação com uma 

janela específica 

Um estrangeiro 

que acabou preso 

em Yharnam. 
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em Yharnam 

Central 

Parece ferido. 

Explica sobre a 

Igreja da Cura, que 

controla a técnica 

do sacerdócio de 

sangue e todas 

assuas variedades 

— tudo produzido 

na Grande 

Catedral, onde fica 

a fonte desse 

sangue 

Vigária Amélia Componente Inimigo Uma mulher que 

está rezando 

dentro da Grande 

Catedral e que, 

com a chegada do 

caçador, se 

transforma em uma 

fera. Antes da 

mudança, ela reza 

para alguma 

entidade e fala 

sobre o sangue 

antigo. 
 

A história de Bloodborne, até então, parecia fazer pouco sentido com base 

no que era apresentado explicitamente, mas agora ela começa a desenhar uma 

forma. A partir dessas informações incorporadas às mais variadas estruturas 

primárias do jogo, é possível entender que o sangue faz parte de um tratamento 

medicinal único de Yharnam chamado sacerdócio de sangue, uma transfusão de 

origem desconhecida, mas revigorante — o que viciou muitos habitantes da cidade. 

Esse tratamento foi desenvolvido pela Igreja da Cura, uma organização sediada na 

região da Grande Catedral, onde fica a fonte desse tal sangue. Paralelo a isso, há o 
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chamado sangue pálido, uma doença que faz as pessoas se transformarem em 

monstros, como a cutscene da Vigária Amélia deixa bem claro. 

Vale destacar alguns pontos. Primeiramente, a descrição acima é uma das 

narrativas possíveis de serem criadas, realizada a partir da minha experiência com 

base nos elementos encontrados e nas interpretações descritas no Quadro 1. Isso 

significa que um outro jogador pode passar por todos esses pontos do jogo e 

construir uma narrativa diferente com base em suas experiências e ter um 

entendimento diferente de acordo com a forma com que ele absorveu as 

informações que são fornecidas. Caso ele tenha deixado um item passar ou não 

relacionou a fala do homem misterioso com o Frasco de Sangue, por exemplo, o seu 

entendimento sobre essa narrativa pode ser diferente. 

Além disso, essas conexões não são feitas de imediato. Descritas de forma 

interligada, como apresentado em QUADRO 1, tudo parece muito claro e lógico, 

mas não é isso que o jogador encontra enquanto joga. O Frasco de Sangue é um 

dos primeiros itens que encontra ao chegar em Yharnam, mas outras peças desse 

quebra-cabeça só vão aparecer mais para frente quando ele se deparar com algum 

outro item e a narrativa só vai ser expandida a partir do momento em que ele fizer 

essas ligações dos fragmentos de história que estão sendo dados. Ao receber o 

Frasco no início da campanha, o jogador só é capaz de compreender com base no 

que é dito até ali que aquele é um sangue especial da cidade. Somente mais para 

frente, ao encontrar o item Coquetel de Sangue Pungente, é que ele vai ter uma 

dimensão do quanto aquele tratamento era popular por lá. O mesmo pode ser dito 

da relação feita entre o sangue usado como regenerativo e a mecânica de recuperar 

o HP ao contra-atacar um inimigo — é algo que o jogador só se dá conta quando ele 

se envolve mais e mais com o gameplay. 

Nesse sentido, a figura da Amelia (Figura 7) é essencial porque ela serve 

não apenas como um chefe de área — um tipo de inimigo único mais forte que os 

demais e que precisa ser derrotado para poder avançar para novas áreas —, mas 

por ser um elemento que ajuda o jogador a conectar as peças que foram 

apresentadas até aqui. Quando o caçador chega à Grande Catedral, uma área 

localizada no centro de Yharnam, vê uma mulher rezando diante de um altar no 

fundo da estrutura. Ao se aproximar dela, tem início uma cutscene em que ela 

aparece fazendo uma oração, que é interrompida quando percebe a presença do 

avatar e se transforma em uma fera gigante. 



54 
 

 

 

FIGURA 7 – VIGÁRIA AMÉLIA 

 
FONTE: Bloodborne (2015) 

 

O primeiro ponto que chama a atenção aqui é justamente a sua 

transformação. Quando a cena tem início, ela aparenta ser uma humana normal 

fazendo suas preces dentro de uma igreja. Contudo, ela se transforma em um 

monstro parecido com alguns que o jogador enfrentou ao longo do caminho até ali 

— e essa constatação é importante, como vai ser discutido mais à frente. Além 

disso, há a oração que ela faz antes de virar uma fera: 

Busque o sangue antigo. Rezemos... desejemos... partilhar em comunhão. 
Partilhemos em comunhão e nos deleitemo-nos no sangue antigo. Nossa 
sede por sangue nos sacia, acalma nossos medos. Busque o sangue 
antigo... Porém, cuidado com a fragilidade humana. Suas vontades são 
frágeis, suas mentes imaturas. As feras imundas oferecerão o néctar e 
atrairão os humildes para as profundezas. Continue ciente da fragilidade 
dos homens. Suas vontades são frágeis, suas mentes imaturas. Se não 
fosse pelo medo, a morte não seria pranteada. 

A oração de Amelia funciona aqui como uma espécie de elemento de 

coesão para o que o jogo já apresentou. Se o jogador seguiu a trilha deixada pelos 

elementos descritos na Quadro 1, a fala e o contexto dessa personagem 

(componente) vai realizar aquela narrativa: de que o sangue em Yharnam tem uma 

origem ligada à religião, que a Igreja da Cura é uma das responsáveis pelo 
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sacerdócio e que isso está ligado de alguma forma ao aparecimento dos monstros 

— ou a transformação dos moradores de Yharnam nessas criaturas. Se Jenkins 

(2004) compara a narrativa incorporada com um romance de detetive em que as 

pistas do crime aparecem aqui e ali na história, podemos dizer que o encontro do 

jogador com a Vigária Amelia é o momento em que o detetive revela o caminho que 

aquelas evidências apontam. Ao mesmo tempo, para o jogador que não conseguiu 

fazer essas ligações, as revelações feitas nessa cutscene funcionam como um 

estalo que mostra que as dicas já tinham sido apresentadas antes. 

Essa narrativa que vai se construindo aos poucos, porém, não é algo 

exclusivo dos jogos e muito menos uma particularidade de Bloodborne. A Literatura 

e o cinema, por exemplo, também contam com obras cujas narrativas se 

desenvolvem à medida em que as informações são dadas ao leitor/espectador. 

A diferença está na forma com que isso é feito. A interatividade dos jogos faz 

com o jogador se torne um “agente pleno, ou seja, é a ação dele que faz a história 

do jogo” (RANHEL, 2009, p.17).  

O autor de um filme ou um livro tem um alto grau de controle sobre quando 
e se nós recebemos pedaços específicos de informação, mas um designer 
de jogos pode de alguma forma controlar o processo narrativo ao distribuir a 
informação pelo espaço do jogo. (JENKINS, 2004, p.126. Tradução nossa)21 

No caso em específico, a história por trás do sangue de Yharnam só 

acontece quando o jogador encontra elementos que preenchem as lacunas deixadas 

no enredo. E é justamente essa dependência do jogador que faz com que a 

narrativa possa simplesmente não se realizar caso o indivíduo não encontre os 

elementos que ligam as peças. Assim, se ele não interagir com a janela de Gilbert 

ou não explorar todas as alternativas de diálogo que ele oferece, não tomará 

conhecimento sobre o papel da Igreja da Cura e do sacerdócio com a situação 

encontrada na cidade, por exemplo — ou vai entender isso somente mais para 

frente. 

Isso fica ainda mais evidente em relação à descrição dos itens. Em um RPG, 

dificilmente o jogador vai parar para ler a descrição de um item básico como uma 

_______________  
 
21 No original: “The author of a film or a book has a high degree of control over when and if we receive 

specific bits of information, but a game designer can somewhat control the narrational process by 
distributing the information across the game space” 
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poção porque ele já sabe para o que ela serve. Sua experiência com outros jogos já 

lhe ensinou que aquele item serve para recuperar HP. Contudo, em Bloodborne, isso 

é diferente. Embora o Frasco de Sangue cumpra exatamente o mesmo papel, ir até 

a descrição do objeto é fundamental para compreender não apenas o seu papel na 

jogabilidade, mas também dentro da construção da narrativa — e isso pode acabar 

passando despercebido pelo jogador.  

 

FIGURA 8 – DESCRIÇÃO DE ITENS EM TELAS DE CARREGAMENTO 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Essa é uma possibilidade real e, para tentar contorná-la, Bloodborne usa as 

telas de carregamento entre um cenário e outro para trazer a descrição de alguns 

itens para dizer ao jogador que há informações importantes para a trama em seus 

componentes (Figura 8). Assim, enquanto ele espera para voltar a controlar seu 

avatar, ele acaba tendo contato com fragmentos da história a partir do papel de cada 

item ou equipamento naquele contexto. Jenkins (Idem) propõe justamente que, em 

narrativa incorporadas, essas informações essenciais sejam apresentadas de forma 

redundante pelo espaço do jogo e pelos próprios artefatos com os quais ele vai 

interagir, uma vez que não é possível presumir que ele vai localizar ou mesmo 

reconhecer a importância daquilo em um primeiro momento.  
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3.1 UM PASSEIO POR YHARNAM 

Mesmo sabendo que a narrativa do jogo está espalhada por diferentes 

elementos, foi somente ao revisitar o jogo que me dei conta de como alguns 

elementos da história são apresentados desde o início sem que eu percebesse de 

imediato. Muitas das peças já estavam lá, mas só passaram a fazer sentido a partir 

do momento em que entrei de fato no jogo, o que será explicado nesta divisão. 

Na seção anterior, destacamos que o confronto com a Vigária Amelia era um 

ponto essencial da análise e não somente pelos elementos descritos. Isso porque, 

foi a partir do encontro com essa personagem que o meu entrar no universo do jogo 

aconteceu de fato, quando passei a dar sentido às peças que já haviam sido 

apresentadas até então (incluindo algumas que eu não tinha percebido àquela altura 

do jogo) e a narrativa começou a se realizar. 

A transformação de Amelia em um monstro gigante é o ponto mais 

importante nesse quesito. É a ação de um componente realizada durante uma 

cutscene que faz com que o jogador se dê conta de que os monstros que ele vem 

enfrentando até aqui nada mais são do que os próprios moradores de Yharnam. 

Essa mudança chega a ser mostrada antes do combate contra a Vigária Amelia, na 

Grande Catedral, como nas batalhas contra o caçador Padre Gascoigne, mas é 

somente quando vemos a mulher virar uma fera é que fica mais evidente. 

Jenkins (2004, p.127) já descreve esse tipo de momento de revelação, 

dizendo que é possível que o jogo traga situações ou mesmo objetos que vão dar 

sentido a ações passadas e que o desafio do game design está tanto em criar 

maneiras de inserir essas informações narrativas sem destruir a imersão quanto 

fazer com que o jogador seja capaz de tirar suas próprias conclusões sem que tenha 

que ser levado pelas mãos para isso. E é o que Amelia faz: ela ressignifica 

praticamente todos os inimigos derrotados até então, além de expandir a própria 

história do sangue que vimos anteriormente. 
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FIGURA 9 – VIGÁRIA AMÉLIA EM SUA FORMA BESTIAL 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Aqui é necessária uma observação. Como apontamos no início desta 

exploração etnográfica, Bloodborne é um jogo tenso porque o jogador sente que seu 

avatar pode ser morto a qualquer momento. Isso cria uma dificuldade elevada que 

fica ainda mais aparente contra esses chefes de área. Enfrentar a Vigária Amelia foi 

particularmente difícil, sendo derrotado dezenas de vezes. Foi depois de dois dias 

de tentativas que a criatura foi derrotada — e o período de fracassos foi bastante 

rico para pesquisa. A constatação de que o nível do avatar estava abaixo do 

necessário para avançar fez com que eu retornasse por caminhos por onde já havia 

passado e permitisse observar elementos que não haviam sido notados em um 

primeiro momento.  

Durante a cutscene na Grande Catedral, não vemos o rosto de Amelia. Ela 

aparece apenas de lado, debruçada em sua prece (Figura 7) até se transformar. 

Contudo, quando sua versão bestial é revelada, é possível notar que ele tem os 

olhos vendados de forma parecida com o homem misterioso da cena inicial do jogo 

(Figura 9).  

Esse detalhe é algo que só foi percebido depois de tentar enfrentá-la várias 

e várias vezes. Mais do que isso, quando voltei para a área inicial de Yharnam, 

percebi que aquela faixa estava presente em inimigos que eu já havia encontrado e 

derrotado antes. Muitos dos moradores enlouquecidos de Yharnam aparecem com 
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os olhos vendados — um detalhe no design desses componentes que passou 

despercebido e que somente foi percebido quando a informação de que aqueles 

NPCs seriam possíveis feras no futuro. 

 

FIGURA 10 – PADRE GASCOIGNE 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Essa característica era algo que aparece em um chefe de área que é 

enfrentado antes de Amelia. Padre Gascoigne é um caçador introduzido em uma 

cutscene em um cemitério que fica em uma área anterior à entrada da área da 

Grande Catedral e, em Bloodborne, usar os olhos enfaixados como um sinal para 

dizer ao jogador que aquele NPC é, na verdade, um inimigo (Figura 10). Tanto que, 

em determinado ponto do confronto, ele se transforma em um monstro semelhante a 

um lobisomem. Contudo, como a ação do componente acontece durante a luta, o 

seu significado se perde em meio à ação. É somente depois, com Amelia, que a 

importância dessa mudança vem à tona e se torna significativa. Quando ela, um 

segundo personagem de olhos vendados, aparece e se transforma em uma besta, o 

jogador é capaz de fazer a relação de que esse elemento está relacionado aos 

monstros que encontrou ao longo do jogo. 
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Porém nada disso explica por que os moradores de Yharnam têm os olhos 

enfaixados. Sabemos que eles se tornam monstros, mas a relação com os olhos não 

está clara. Então voltamos para a análise geral das peças que nos foram dadas. 

 

 

 
QUADRO 2 – A ORIGEM DAS FERAS EM YHARNAM 

Elemento Estrutura primária Função na 
jogabilidade 

Função Narrativa 

Vigária Amelia Componente Inimigo Uma mulher que 

aparece rezando 

na Grande 

Catedral e que se 

transforma em uma 

fera gigante. Tem 

olhos vendados. 

Padre Gascoigne Componente  Inimigo Um caçador que se 

deixou levar pela 

sede de sangue e 

se transformou em 

uma fera. Tem os 

olhos vendados. 

Habitantes de 

Yharnam 

Componente Inimigos Moradores da 

cidade que caçam 

feras e atacam 

também os 

caçadores. Alguns 

têm olhos 

vendados, 

enquanto outros já 

trazem um visual 

mais bestial. 

Olho de um Componente Item usado para O olho de um 
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caçador 

embriagado com 

sangue 

acessar uma área 

específica do jogo 

(DLC22) 

caçador que se 

embebedou de 

sangue e que teve 

sua pupila 

transformada em 

papa, indicando o 

flagelo das feras 

Lâmina Sagrada 

de Ludwig 

Componente Equipamento 

usado pelo avatar 

Em sua descrição, 

sugere que a Igreja 

da Cura sabia que 

a cidade seria 

atacada por 

monstros maiores 

Oficina da Igreja da 

Cura 

Componente Área do jogo Prédio usado pela 

Igreja da Cura para 

a criação de novas 

armas 

Fera Clerical Componente Inimigo Um grande 

monstro que ataca 

o avatar logo no 

início do jogo 

Símbolo de 

Caçador com 

Espada 

Componente Item que libera 

novos 

equipamentos na 

loja 

Item obtido após 

derrotar a Fera 

Clerical. É um 

símbolo da Igreja 

da Cura e diz que, 

no passado, os 

clérigos se 

transformavam em 

feras horríveis 

_______________  
 
22 Sigla para Downloadable Content, conteúdo adicional que expande o jogo além da história original. 

No caso de Bloodborne, o DLC é o material chamado de The Old Hunters, que abre uma nova área 
chamada Pesadelo do Caçador que não está diretamente ligada à narrativa original, mas que ajuda 
a expandir o universo do jogo. 
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Nesse caso, todos os elementos narrativos estão espalhados por 

componentes — ou seja, elementos com os quais o jogador pode interagir de uma 

forma ou de outra (LANKOSKI; BJÖRK, 2015). Em primeiro lugar, temos três 

categorias de inimigos, personagens não jogáveis que o avatar precisa enfrentar. E 

todos eles traziam um detalhe em particular: a utilização de uma venda nos olhos. 

Em Vigária Amelia e Padre Gascoigne, essa característica era mais evidente, uma 

vez que o jogo destaca essa característica nas breves cutscenes em que eles são 

apresentados, enquanto nos demais habitantes de Yharnam isso é algo que só foi 

percebido depois da revelação na Grande Catedral, principalmente porque alguns 

deles traziam apenas um dos olhos vendados. 

A resposta para o porquê dessa característica em comum é encontrada no 

item Olho de um caçador embriagado com sangue, cuja descrição traz duas 

informações importantes nesse sentido: a) quando alguém é afligido pelo flagelo das 

feras, sua pupila se transforma em uma espécie de papa, o que justificaria as 

vendas; b) o consumo do sangue causa essa doença. Assim, voltando aos dados da 

Quadro 1, que mostram o quanto o sacerdócio de sangue era comum em Yharnam 

até por causa de sua origem religiosa, é possível entender porque praticamente 

todos os moradores da cidade estão nesse processo de se transformar em 

monstros. Tanto que, quando voltei ao início do jogo, passei a perceber que havia 

uma evolução no nível de transformação desses inimigos: nas áreas iniciais, os 

habitantes de Yharnam são pessoas comuns, apenas com a venda que indica o 

flagelo da fera. Contudo, à medida que avanço, percebo que eles passam a 

aparentar um visual um pouco mais bestial — primeiramente com o rosto mais 

peludo, depois com alterações no tamanho dos membros e, mais à frente, se 

transformando em um monstro por completo, como os lobisomens. 

Além disso, outros componentes passam a conectar a narrativa do sangue 

com a narrativa das feras (Quadro 2). O chefe de área Fera Clerical traz em seu 

nome um indicativo de sua origem — embora ainda não saibamos nada sobre a 

Igreja da Cura e muito menos a relação do sangue com os monstros no momento 

em que ele aparece, ainda no início do jogo. Ao derrotá-lo, o jogador recebe o item 

Símbolo de Caçador com Espada, cuja descrição diz explicitamente que, no 

passado, os clérigos da Igreja se transformavam em feras horríveis e a arma (outro 

componente) Lâmina Sagrada de Ludwig explica que a Igreja sabia que monstros 
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maiores viriam — o que justifica a grande quantidade de armas encontradas na área 

Oficina da Igreja da Cura e o fato de que alguns inimigos encontrados próximo à 

Grande Catedral usarem roupas relacionadas à Igreja da Cura. 

Mais uma vez, itens, inimigos e ambientes ajudam o jogador a compor o 

cenário narrativo até então fragmentado e a entender a história que Bloodborne 

conta. Na minha experiência de análise, a dificuldade elevada do jogo me forçou a 

retornar a áreas já exploradas, o que permitiu um olhar mais atento a detalhes que 

haviam passado despercebidos. 

Na ficção escrita, com certeza é difícil estabelecer o tempo do discurso e o 
tempo de leitura; entretanto, não há dúvida de que às vezes uma grande 
quantidade de descrição, uma abundância de detalhes mínimos podem ser 
não tanto um artifício de representação quanto uma estratégia para diminuir 
a velocidade do tempo de leitura até o leitor entrar no ritmo que o autor julga 
necessário para a fruição do texto (ECO, 1994, p. 65) 

O autor fala especificamente do texto literário, mas podemos nos apropriar 

dessa ideia para aplicá-la também àquilo que encontramos no jogo. Assim, a 

dificuldade de Bloodborne funciona como essa estratégia para diminuir a velocidade 

de leitura do game, fazendo com que o jogador tenha mais tempo para interagir com 

elementos que, em um primeiro momento, não foi dada a devida importância. É o 

que ele chama de tempo de circunavegação — um tempo mínimo para o 

leitor/jogador observar e vivenciar aquela experiência, já que “[...] quanto mais rico o 

detalhe, mais tempo exige para ser apreciado” (Idem). 

No meu caso, esse tempo de circunavegação aconteceu justamente quando 

eu recuei no jogo por não ter conseguido derrotar a Vigária Amelia. Assim, a 

dificuldade funciona como uma ferramenta da jogabilidade que tenta forçar esse 

recuo do jogador, mais uma vez sugerindo que ele observe com outros olhos aquilo 

que ela já viu antes. Nesse sentido, retomamos a ideia de Jenkins (2004) de que a 

narrativa incorporada precisa apresentar informações importantes de forma 

redundante, uma vez que não há como saber que o jogador vai identificá-las de 

imediato. 

E um dos aspectos que entra em evidência quando isso acontece é a própria 

construção espacial do mundo do jogo. Retornar à área inicial de Yharnam dentro 

desse tempo voltado para a observação pode fazer o jogador a vivenciar a narrativa 

de outra forma. Se, até então, eu seguia em frente pela cidade para saber o que ela 
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ia me revelar mais adiante, esse retorno me fez olhar para as suas construções, sua 

decadência e seu terror com mais calma e para o que o jogo contava com essas 

informações. “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” (AMARO, 2016). 

Quando a autora fala do mundo do jogo como uma plataforma sem 

conteúdo, é significativo e nos ajuda a entender como funciona a relação do jogador 

com o espaço em Bloodborne. Por ser uma cidade com traços góticos e vitorianos, 

Yharnam foi desenhada para valorizar becos e vielas estreitas em meio a 

construções altas e escuras — o que ajuda a construir a atmosfera claustrofóbica 

que permeia todo o jogo. Dessa forma, o jogador pode ver inicialmente o cenário 

apenas como um grande corredor que seu avatar siga em frente coletando 

fragmentos da história para poder construir a narrativa. Contudo, a partir do 

momento que volta ao início e passa a olhar a experiência sob outra perspectiva, ele 

passa a adotar outro tempo para explorar o universo do jogo, absorvendo as 

informações que o ambiente fornece e percebendo como a narrativa se apresenta. 

O principal exemplo disso são as fogueiras. Desde o primeiro contato do 

jogador com Yharnam, a quantidade dessas fogueiras chama a atenção. Entre as 

carruagens abandonadas, caixões espalhados e inimigos escondidos pelos becos, 

muitas feras queimam em estacas em diferentes pontos da cidade — uma imagem 

medieval, remetendo à queima de bruxas. E, apesar de isso ser uma imagem 

grotesca o suficiente para chamar a atenção, assimilei como algo natural, como 

parte do cenário para criar o tom de terror, ou seja, um elemento mais alegórico do 

que narrativo. Nem mesmo a grande fogueira onde uma fera maior, como um 

lobisomem, queimava e cuja cena era acompanhada por pessoas (Figura 11) com 

tochas e forcados me fez virar a chave neste primeiro momento. Até então, era 

apenas uma forma do jogo aumentar a sua dificuldade, concentrando inimigos em 

um único ponto e causar um impacto visual. 
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FIGURA 11 – FERA INCENDIADA 

FONTE: Bloodborne (2015) 

 

Contudo, entrar no tempo de circunavegação me fez olhar a cidade com 

outros olhos e passei a ver sentido onde antes era apenas cenário. As informações 

obtidas ao longo do processo e a mudança no ritmo do jogo mostraram que aquelas 

fogueiras estavam contando a história do que havia acontecido em Yharnam. Elas 

fazem parte da mesma narrativa incorporada apresentada até aqui, ou seja, elas 

próprias informam algo que vai compor a história geral de Bloodborne. 

Nesse ponto, as principais peças são os itens Coquetel Molotov e Urna de 

Óleo, ambos obtidos logo no começo do jogo e usados para atacar inimigos com 

fogo à distância. Enquanto o primeiro funciona exatamente como o artefato em 

nosso mundo real, o segundo é usado para ampliar o alcance e o poder das chamas 

quando os dois componentes são usados em conjunto. 

No entanto, o que nos interessa aqui ao menos por enquanto não é a função 

desses componentes na jogabilidade, mas como eles se encaixam na narrativa. Na 

descrição do Coquetel, encontra-se o seguinte texto: Uma das ferramentas mais 

antigas dos caçadores da oficina. Desde a tragédia na Antiga Yharnam, o fogo se 

tornou uma constante em caçadas e acredita-se que seja purificador.  

A explicação é vaga. Já sabemos o que é a Oficina — o espaço onde os 

caçadores ligados à Igreja da Cura faziam suas armas —, mas não temos ideia do 

que é a Antiga Yharnam e nem qual foi a sua tragédia. Ao mesmo tempo, o jogo já 
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assinala que há a crença de que o fogo purifica, retomando mais uma vez as 

fogueiras. 

Já a Urna de Óleo contextualiza o jogador um pouco mais ao dizer que o 

Fogo é algo comum na caçada e urnas de óleo acentuam seu efeito. Às vezes, 

quando caçadores queimam feras, elas parecem inebriar-se com a purificação.  

Além de contextualizar a narrativa e jogabilidade ao explicar como o item se 

encaixa na história ao mesmo tempo que diz ao jogador como funciona, essa 

informação conecta os pontos que estavam soltos até agora. Temos então que a) o 

fogo é uma ferramenta usada nas caçadas; b) há a crença de que ele purifique as 

feras e c) os caçadores criaram o costume de queimar esses monstros. Somente a 

partir desses dois componentes é possível entender por que há tantas fogueiras 

espalhadas por Yharnam: quando as feras começaram a chegar, a própria 

população partiu para se defender e usou esse conhecimento antigo como arma. 

Assim, a grande fera, que é queimada no meio da rua (Figura 10) seria a vitória 

dessas pessoas — que já estão contaminadas pelo flagelo da fera por causa do 

consumo do sangue. 

E se essa descoberta do fogo nos ajuda a entender como o próprio espaço é 

um elemento narrativo importante em Bloodborne, a construção dessa narrativa se 

torna também uma ferramenta útil que ajuda na jogabilidade. Se o fogo tem esse 

impacto sobre as feras — o item Papel de Fogo, um componente que deixa a arma 

do avatar em chamas e cuja descrição afirma que Certos tipos de feras sentem um 

medo anormal das chamas —, ele pode ajudar também a combatê-las. E foi 

justamente com o uso desses três componentes e desse conhecimento adquirido 

pela narrativa que consegui causar mais dano à Vigária Amelia para derrotá-la.  

Além disso, essa vitória sobre ela representa realização do gameplay, ou 

seja, de como só foi possível seguir em frente a partir do sentido produzido pelo 

jogar e pelos elementos de jogabilidade. Seria possível derrotar Amelia sem ter 

qualquer conhecimento sobre o uso do fogo enquanto arma, mas é a partir da 

narrativa que o jogador toma conhecimento desse elemento de mecânica e pode 

usá-lo para encontrar uma solução dentro do jogo. 
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QUADRO 3 – O FOGO COMO ELEMENTO NARRATIVO E DE JOGABILIDADE 

Elemento Estrutura primária Função na 
jogabilidade 

Função Narrativa 

Coquetel Molotov Componente Item arremessado 

pelo avatar que 

causa uma 

explosão e causa 

dano de fogo em 

determinada área 

Ferramenta antiga 

usada nas 

caçadas, 

principalmente 

após a tragédia em 

Velha Yharnam 

Urna de Óleo Componente Item arremessado 

pelo avatar para 

molhar inimigo ou 

área com óleo, 

aumentando o 

alcance e o dano 

com ataques de 

fogo 

Explica sobre o 

costume que os 

caçadores tinham 

de queimar as 

feras. 

Papel de Fogo Componente Item usado para 

deixar arma do 

avatar em chamas, 

ganhando o 

atributo fogo em 

seus ataques 

Reforça o uso do 

fogo nas caçadas e 

destaca que 

algumas feras têm 

medo das chamas. 

Monstros em 

chamas 

Componente Parte do cenário 

em Yharnam e 

Velha Yarnham 

Feras capturadas 

pelos moradores 

de Yharnam e 

queimadas em 

praça pública para 

serem purificadas. 

Bilhete Ação do 

componente23 

Mensagem exibida 

após jogador 

Mensagem 

deixada por um 

_______________  
 
23 De maneira semelhante ao que vimos anteriormente com Gilbert, tratamos esse bilhete como uma 

ação do componente e não como um componente em si porque ele não existe enquanto objeto 
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interagir com um 

ponto luminoso em 

uma casa em 

Yharnam 

morador de 

Yharnam, que diz 

que a Igreja da 

Cura abandonou a 

população quando 

a caçada começou 

e que o acesso ao 

Distrito da Catedral 

foi fechado; Antiga 

Yharnam queimava 

naquela noite. 

Vigária Amelia Componente Inimigo que recebe 

mais dano quando 

é atingida com 

golpes de fogo 

Como todas as 

feras, o fogo é uma 

ferramenta 

poderosa contra 

ela 

Velha Yharnam Componente  Área do jogo 

desbloqueada 

após o confronto 

com Vigária Amelia 

Parte antiga da 

cidade que foi 

totalmente 

abandonada após 

a tragédia com as 

feras. Desde que 

foi selada, restam 

apenas monstros e 

chamas 
 

A partir dessa realização, é possível avançar como a narrativa se apropria 

desse elemento para contar sobre a tragédia da Velha Yharnam que alguns 

componentes sugerem (Quadro 3). Além do Coquetel Molotov e do Papel de Fogo, 

que citam explicitamente esse evento, a menção a esse lugar aparece em um 

bilhete encontrado dentro de uma casa ainda no começo do jogo. Diz ele: Quando a 

 
dentro do jogo. Na verdade, ele aparece apenas quando o jogador interage com um ponto de 
destaque dentro de uma casa. 
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caçada começou, a Igreja da Cura nos abandonou e bloqueou a ponte do Distrito da 

Catedral. Antiga Yharnam queimava naquela noite de luar. 

De início, esse bilhete já nos explica por que o acesso ao Distrito da 

Catedral está fechado — para chegar até lá, é preciso seguir pelos aquedutos, 

dando uma volta considerável, ou seja, justifica um elemento de jogabilidade — e 

por que a população de Yharnam está lutando sozinha contra as feras quando foi 

dito várias vezes que a Igreja tinha seus próprios caçadores — uma justificativa de 

narrativa. Mais do que isso, volta a falar sobre o fogo em Velha Yharnam. 

Após vencer a Vigária Amelia, é possível seguir por vários caminhos a partir 

da Grande Catedral. Em um deles, localizado em uma área abaixo da construção 

principal, há uma pequena igreja com apenas uma sepultura em seu interior. Porém, 

ao interagir com ela, o jogador descobre que ela é uma estrutura construída para 

esconder o acesso a uma escadaria que leva a uma grande porta. Por trás dela, 

está Velha Yharnam. 

Vimos nessa seção o quanto a mudança de ritmo proposta pelo tempo de 

circunavegação de Eco (1994) permitiu ver como o cenário também conta uma 

história, sendo o fogo o elemento fundamental dessa narrativa. E a chegada à Velha 

Yharnam é a conclusão do que isso representa.  

Diferente da região de Yharnam Central, onde ainda era possível encontrar 

vida por entre as estreitas ruas da cidade, Velha Yharnam é completamente 

abandonada — exceto pelas feras que tomam conta do lugar. Não há mais pessoas 

com olhos enfaixadas e nem pessoas em estágios intermediários de transformação. 

Há apenas monstros, de lobisomens a outras figuras que em nada mais lembram 

uma pessoa. Também há muito fogo. As fogueiras são mais presentes e o fundo do 

cenário ganha uma coloração avermelhada, além da própria fumaça que sai de 

diversos cantos. 

A resposta para o que aconteceu ali está espalhada no que foi mostrado até 

aqui. As informações presentes em componentes e ações relacionadas ao fogo 

(Quadro 3) direcionam a narrativa para a história do que aconteceu em Velha 

Yharnam. É ao chegar aqui que o jogador se depara com o que foi a tal tragédia: 

não há mais vida, apenas monstros. Assim, preenchemos a lacuna com base 

naquilo que o próprio cenário nos conta: os últimos sobreviventes queimaram tudo e 

todos e fecharam o acesso ao local. Mais do que isso, o destino de Velha Yharnam 
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ajuda a contextualizar o que encontramos na parte alta da cidade, com a Igreja da 

Cura fechando acessos e repetindo os acontecimentos. 

 

3.2 POR TRÁS DA LOUCURA 

A experiência do jogar constrói a narrativa também a partir das mecânicas 

do jogo, e não apenas por meio de descrição de itens, interações e a observação de 

elementos do cenário. Nesse processo, destacamos a relação entre narrativa e 

jogabilidade a partir de dois elementos básicos do jogo: o sangue e as feras, que 

desempenham papéis basilares dentro da estrutura do game, seja como item de 

recuperação quanto como o inimigo a ser vencido, e que servem como porta de 

entrada para uma compreensão mais ampla daquele universo ficcional.  

Assim, a partir dos monstros de Yharnam, destacamos como a exploração 

do espaço e o tempo de circunavegação permitem ao jogador entender um pouco do 

que houve na cidade. Resta, portanto, fechar a explicação do porquê o sangue ter 

se tornado o vetor da desgraça — e, para isso, todos esses conceitos se tornam 

relevantes. 

Quando o jogador interage com Gilbert (Quadro 1), ainda no início do jogo, 

um de seus diálogos diz que a resposta para a origem do sangue estava na Grande 

Catedral, que ele descreve como fonte e local de nascimento do sangue especial da 

Igreja da Cura. Quando o jogador chega pela primeira vez a esse lugar, o que 

encontra é Vigária Amelia, ainda em sua forma humana, rezando diante de um altar 

(Figura 7).  

Ao descrever as regras e pactos criados entre autor e leitor em obras de 

ficção, Eco (1994, p.89) afirma que os mundos ficcionais são parasitas do nosso 

mundo real e que “[...] devemos entender que tudo aquilo que o texto não diferencia 

explicitamente do que existe no mundo real corresponde às leis e condições do 

mundo real”. Dessa forma, ao se deparar com alguém rezando dentro de uma igreja 

em um jogo, a primeira reação é assimilar aquela ação como natural. Independente 

do nome dado à divindade, aquele é um ato comum e que pouco acrescenta à 

história que vem sendo construída. Por isso que, quando chego à Grande Catedral e 

encontro a Vigária Amelia em sua prece, me preocupo mais com o confronto que 

vou ter logo à frente do que o contexto daquela cena. 
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FIGURA 12 – ESTÁTUAS DA GRANDE CATEDRAL 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Foi somente depois das derrotas para Amelia, quando entrei nesse tempo de 

circunavegação, é que me dei conta de como o cenário novamente estava me 

contando algo. Em uma das vezes que voltava para a catedral, reparei em formas 

que não havia notado antes. Até então, as estátuas de Yharnam eram bem comuns, 

com formas humanas e que pouco chamavam a atenção — ou seja, funcionando 

mais como elementos do cenário que estavam ali para cumprir um papel de 

ambientação do que como uma peça narrativa. Porém, nas portas da Grande 

Catedral, figuras com grandes cabeças acompanhavam a escadaria até o salão 

principal (Figura 11) e que destoavam do que foi mostrado até então. 

Foi nesse momento que me dei conta de que Bloodborne já tinha me dito 

que, no quesito religião, as regras de seu mundo não eram as mesmas que as do 

nosso mundo real. Afinal, não existe uma Igreja da Cura quando eu desligo o 

videogame ou um ritual religioso de beber o sangue. Desde o início, foi-me dado que 

eu estava diante de algo diferente e somente quando me deparei com a estranha 

estátua é que percebi isso. Afinal, para quem rezam os Yharnamitas? 

Para entender esse ponto, é preciso olhar para situações específicas 

ocorridas durante a etapa de exploração. Isso porque, em alguns casos, são eventos 
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que passaram despercebidos em um primeiro momento, que pareceram ser apenas 

um elemento estético ou mesmo que foram confundidos inicialmente com bugs24 no 

sistema, mas que estão diretamente ligados à construção da narrativa e o 

desenvolvimento da história deste universo em particular.  

 

FIGURA 13 – INIMIGO INVISÍVEL 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

O primeiro ponto que chamou a atenção nesse sentido foi um acontecimento 

incomum ocorrido na região próxima à Grande Catedral, antes mesmo de meu 

encontro com Amelia. Enquanto explorava a região, o avatar foi arremessado para o 

ar. Na verdade, parecia mais que ele estava sendo agarrado, já que a representação 

visual o mostrava como se estivesse preso em algo — embora não fosse possível 

visualizar nada o atacando (Figura 13). Além disso, ao mesmo tempo em que era 

levado para cima, uma barra indicando que o nível do status Frenesi estava subindo 

apareceu na tela. Quando a barra se preencheu, meu avatar recebeu uma dose 

considerável de dano e voltou ao chão. 

_______________  
 
24 Bugs são falhas dentro da programação do jogo que acabam gerando resultados não esperados 

pelo sistema. Isso inclui desde respostas inesperadas do avatar e comportamentos anômalos de 
determinados NPCs até problemas na apresentação visual do jogo, como cenários e personagens 
que carregam de maneira parcial (ou simplesmente não aparecem em cena)  
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A princípio, imaginei que poderia ser algum tipo de bug, como se houvesse 

um inimigo por ali que não foi devidamente carregado — uma falha relativamente 

comum em jogos. Tomei nota do que tinha acabado de acontecer, reiniciei o 

videogame e voltei ao mesmo local para constatar que o mesmo evento se repetiu: o 

avatar foi agarrado, levado para cima e acometido de Frenesi. 

Sem entender o que tinha acontecido, deixei o jogo e fui para os vídeos 

capturados durante o jogar para analisar o evento com mais calma e foi possível 

constatar dois elementos que não foram notados durante o jogo: a) embora a 

impressão de que tenha sido atacado por um inimigo invisível, é possível ver muito 

rapidamente um vulto segurando o avatar; e b) quando o Frenesi se completa e o 

avatar recebe o dano, o nível de Discernimento do avatar sobe em um ponto. 

Até então, não havia dado atenção ao que essa pontuação representava — 

na verdade, não havia notado nem mesmo como eu tinha ganhado esses pontos. No 

momento do incidente com a mão invisível, o avatar estava com oito pontos de 

Discernimento. Dentro da seção de atributos do avatar, o Discernimento é 

representado pelo ícone de um olho e descrito como Nível de Discernimento, ou 

profundidade de saber inumano. Necessário para tocar sino especial e induz frenesi. 

A explicação é vaga. O tal sino especial é um item usado para ativar o modo 

para mais de um jogador existente em Bloodborne — recurso que não foi explorado 

nesta pesquisa —, mas a ideia de saber inumano é algo que, até então, ficou em 

aberto. Outro ponto curioso foi o fato de que o Discernimento diminui minha 

resistência a uma condição negativa — no caso, o Frenesi. Isso é algo incomum, já 

que todos os demais atributos, quando melhorados, fazem com que meu avatar se 

torne mais forte contra atores externos, como veneno ou mesmo danos físicos. 

Neste caso, é o inverso. 

Uma explicação para esses elementos só começou a se desenhar um pouco 

mais adiante, após ter derrotado a Vigária Amelia e avançado por uma nova área. 

Em um diálogo com um sobrevivente de Yharnam — uma daquelas interações 

mediadas por uma janela, como no caso de Gilbert, em que não há um personagem 

propriamente e que ele é uma ação de um componente e não um componente em si 

—, ele menciona uma gentileza e pede para que eu siga por aquele caminho até 
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uma igreja para que eu encontre o dom da divindade25. Seguindo pela rota indicada 

até esse edifício, a situação de ser jogado para o alto se repete. A diferença é que, 

desta vez, há uma pequena cutscene logo após o ataque de Frenesi. 

 

FIGURA 14 – MONSTRO APARECE PELA PRIMEIRA VEZ 

FONTE: Bloodborne (2015) 

 

Na cena, é possível ver por completo o monstro gigante que agarra o avatar 

(Figura 14). Pendurada na parede, com um visual semelhante a uma aranha, está 

uma criatura de vários braços, cabeça oval e sem olhos e vários tentáculos saindo 

de onde deveria ficar sua boca — uma figura que lembra as entidades apresentadas 

nas obras de H. P. Lovecraft, como Cthulhu, Shub-Niggurath e Mi-Go (Figura 15) — 

e parecida com aquelas representadas pelas estátuas na Grande Catedral.  

A cena é cortada e o avatar reaparece em um local diferente, dentro do que 

parece ser uma biblioteca. Quando começo a explorar o local, encontro alguém 

observando o avatar por trás de uma porta. Ao interagir com ele, a mesma voz de 

antes diz: “Que alegria contemplar o divino. Deve dar um prazer inigualável. Você 

me deve, sabe? Você é quase uma fera no campo, mas aqui está você, caminhando 

um pouco com os deuses”. 

_______________  
 
25 No original, a voz na janela usa o termo gift of the godhead, que pode ser traduzido também como 

Presente da divindade, ao invés de dom.  
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Com isso, as peças começam a fazer sentido e o quebra-cabeça a se 

montar. O ponto de partida para entender está nessa última fala, que explicita que 

aquela criatura grotesca é tida como uma espécie de divindade ou uma entidade 

superior a quem o avatar deve apenas contemplar. E isso faz sentido dentro do 

contexto apresentado até aqui em Bloodborne quando lembramos que há estátuas 

desse ser dentro da Grande Catedral, indicando que a criatura é vista como uma 

espécie de deus em Yharnam. 

 

FIGURA 15 – COMPARAÇÃO ENTRE O MONSTRO DE BLOODBORNE E DE LOVECRAFT 

FONTE: Fotomontagem pelo autor 
 

É aqui que a semelhança entre esse monstro de muitos braços (chamado 

aqui de Amygdala) e os seres de Lovecraft se torna importante. Em muitos de seus 

livros, o autor de terror apresenta criaturas vindas de outros mundos e dimensões 

que estão além da compreensão humana — o simples vislumbre de sua existência é 

o bastante para levar um homem à loucura, como em O Chamado de Cthulhu 

(2011). Além disso, não são raros os textos em que ele cria mundos ficcionais em 

que essas entidades desconhecidas são tidas por seus personagens como Deuses 

Antigos. 
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O paralelo entre essas duas imagens parece claro. O jogador não tem a 

obrigação de conhecer Lovecraft para entender que aquelas criaturas são 

interpretadas pelos Yharnamitas como deuses — tanto Bloodborne oferece outras 

informações que levam à mesma conclusão sem passar por essas associações, 

como as próprias estátuas à frente da Grande Catedral e os diálogos destacados —, 

mas a referência se torna um atalho dentro desse bosque da narrativa que ajuda o 

jogador a encontrar o sentido que não é claro inicialmente. Desse modo, quem já 

tem aquelas imagens em seu repertório é capaz de fazer essas conexões antes que 

o próprio jogo traga os elementos que expliquem essa relação divina entre o 

desconhecido e o povo de Yharnam.  

Esse é o primeiro nível da iconofagia em ação dentro de Bloodborne, em 

que as imagens se devoram — e é a partir desse processo que surge o significado. 

“As imagens que povoam nossos meios imagéticos se constituem, em grande parte, 

de ecos, repetições e reproduções de outras imagens, a partir do consumo das 

imagens presentes no grande repositório” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.74). Para o 

autor, isso acontece porque, nesse nível, 

[...] a representação de um objeto não é apenas a representação de algo 
existente no mundo [...], mas também uma reapresentação das maneiras 
pelas quais este algo já foi representado. Em outras palavras, toda imagem 
se apropria das imagens precedentes e bebe nelas ao menos parte de sua 
força. (Idem, p. 128) 

A ideia de as imagens beberem parte da força uma das outras é clara no 

caso de Bloodborne. Nas obras de Lovecraft, a noção de seres cujo vislumbre da 

existência é capaz de enlouquecer ou que são vistos como deuses pelo fato de a 

humanidade sequer compreendê-los é algo que faz parte da mitologia do autor e 

que reforça a atmosfera de tensão na qual o desconhecido é sempre uma ameaça, 

como ele mesmo aponta na introdução de O horror sobrenatural na literatura 

(LOVECRAFT, 1987). O leitor nunca vê o monstro, mas sente os impactos de sua 

presença. Essa é a força da narrativa lovecraftiana — e o que Bloodborne faz é se 

apropriar dessas imagens para criar seu próprio universo e sua própria tensão, 

usando as características de jogabilidade típicas do meio para isso. 

Assim, não é o fato de Amygdala ter um visual semelhante àquele que os 

leitores de terror criaram para os monstros de Lovecraft que aproxima os dois textos. 

É o fato de o jogo se alimentar das imagens da literatura para herdar sua força 
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imagética e, assim, criar uma atmosfera semelhante. É a iconofagia dando forma à 

narrativa. 

 

FIGURA 16 – CRIATURA GIGANTE REVELADA 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

É nesse ponto que as mecânicas do jogo ajudam a compor essas imagens. 

Se olhar para a divindade é abraçar a loucura, é fácil entender por que o contato 

com as grandes feras ou mesmo com esses seres lovecraftianos resultam em mais 

pontos de Discernimento. A pontuação se comporta, na verdade, como um medidor 

de loucura. Na versão em inglês do jogo, o Discernimento é chamado de Insight, que 

pode também ser traduzido como Compreensão. Assim, quanto mais eu sei sobre o 

desconhecido, menos são estou. Tanto que, à medida que acumula mais pontos, a 

figura invisível que agarra o avatar na Grande Catedral se torna mais e mais visível 

até o ponto de se tornar um componente como outro qualquer no ambiente (Figura 

16).  

A explicação para isso fica evidente no item Conhecimento de Louco, usado 

para obter mais pontos de Discernimento. Representado por um crânio aberto por 

onde sai uma espécie de aura cósmica (Figura 17), ele é descrito como um “Crânio 

de um louco tocado pela sabedoria dos Eminentes. Use para ganhar Discernimento. 

Encontrar sabedoria arcana é uma bênção, pois mesmo que isso enlouqueça, 
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permite servir a um propósito maior, para a posteridade”. Esse item é encontrado em 

corpos próximos a locais ligados a esse desconhecido — como a biblioteca para 

onde Amygdala leva o avatar, por exemplo. 

 

FIGURA 17 – DESCRIÇÃO DO ITEM CONHECIMENTO DE LOUCO 

FONTE: Bloodborne (2015) 
 

Assim, se o jogador vê Amygdala claramente, é porque também foi tocado 

por essa sabedoria arcana, indicando que o avatar também foi consumido pela 

loucura que o vislumbre desses Eminentes causa. É por isso que quanto mais 

Discernimento, mais suscetível ele se torna ao estado de Frenesi, já que ele tem 

menos controle sobre sua própria sanidade. A loucura, portanto, permitiria ao avatar 

enxergar aquilo que a sanidade lhe cega. 

E o sangue se conecta nesse contexto a partir da relação entre os 

Eminentes e a Igreja da Cura, a qual já vimos ser a responsável por ministrar e 

popularizar o sacerdócio de sangue em Yharnam. Alguns elementos já fazem a 

ligação entre esses dois pontos — como as estátuas colocadas na entrada da 

Grande Catedral —, mas há outros momentos de interação do jogador que 

evidenciam o que aconteceu e fecham esse arco narrativo. É o caso do item Augúrio 

de Ebrietas, descrito como 
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Restos da Verdade Arcana encontrado em Byrgenwerth. Use fantasmas, os 
invertebrados conhecidos como augúrios dos Eminentes, para invocar 
parcialmente Ebrietas abandonada. O encontro inicial marcou o começo de 
uma investigação sobre o cosmos de dentro do antigo labirinto, e levou à 
fundação do Coro26. 

A princípio, a descrição é vaga, mas que faz sentido quando conectada 

àquilo que o jogo mostrou anteriormente. Byrgenwerth é um distrito de Yharnam que 

não exploramos nos tópicos passados, mas que desempenha um papel importante 

dentro da história de Bloodborne. Ainda no início do jogo, um dos poucos NPCs 

sobreviventes encontrados — um caçador chamado Alfred — informa que o lugar é 

um antigo local de aprendizado e que uma vez, um grupo de estudiosos descobriu 

um veículo sagrado nas profundezas da tumba, o que levou à criação da Igreja da 

Cura e ao estabelecimento da cura sanguíneo e que, por isso tudo, a Igreja 

considerou o distrito como terra proibida. 

 

FIGURA 18 – EBRIETAS, A FILHA DO COSMOS 

 
FONTE: Bloodborne (2015) 

 

Só essa fala já permite entender o que a descrição do Augúrio de Ebrietas 

quer dizer. Quando Alfred fala que um veículo sagrado foi encontrado em 
_______________  
 
26 O Coro é uma das ordens existentes dentro da Igreja da Cura que é apresentada no jogo, mas cujo 

papel não vamos explorar aqui 
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Byrgenwerth, isso nada diz ao jogador. Entretanto, quando o jogo introduz os restos 

da Verdade Arcana, as conexões começam a ser feitas.  

Mas o que é essa Ebrietas? Até o momento em que o jogador encontra o 

item, o nome não quer dizer nada. Contudo, mais adiante, fica claro quando o avatar 

se depara com a própria Ebrietas na forma de um dos chefes de seção — outro 

monstro lovecraftiano, com tentáculos e estruturas que parecem asas (Figura 18) e 

que é chamada pelo próprio jogo como Filha do Cosmos. Assim, o tal Augúrio seria 

apenas um resquício desse ser que habita uma área do Distrito da Catedral 

chamada Altar do Desespero. 

 
QUADRO 4. CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA SOBRE OS DEUSES DE YHARNAM 

Elemento Estrutura 
primária 

Função na 
jogabilidade 

Função narrativa 

Estátuas na 

Grande Catedral 

Componente Parte do cenário Apresentam o tipo 

de divindade que é 

venerada pela 

Igreja da Cura 

Criatura invisível Componente Inimigo invisível 

que ataca o 

jogador quando 

ele se aproxima de 

determinado lugar. 

Causa Frenesi e o 

contato dá um 

ponto de 

Discernimento 

O monstro gigante 

que agarra o 

avatar só é visto 

quando há mais de 

40 pontos de 

Discernimento. 

Tem um visual 

semelhante ao de 

Amygdala e ao das 

estátuas da 

Grande Catedral, o 

que revela que 

esses seres 

habitam Yharnam, 

mas somente 

aqueles que tem 
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esse maior nível 

de compreensão 

são capazes de 

enxergá-los 

Discernimento Recompensa Pontuação obtida 

em confronto com 

chefes ou em 

contatos 

específicos. 

Necessário para 

usar determinados 

itens 

Pontuação que 

serve como um 

medidor de loucura 

e que aumenta à 

medida que o 

avatar tem contato 

com os Eminentes 

e outros elementos 

do desconhecido. 

Quando maior 

essa pontuação, 

mais coisas ele 

passa a enxergar 

no cenário, além 

de se tornar mais 

suscetível ao 

estado de Frenesi. 

Frenesi Ação Estado negativo 

que afeta o avatar 

e causa grande 

quantidade de 

dano de uma só 

vez 

Pode ser 

compreendido 

como o estado de 

loucura do avatar. 

Quando se depara 

com certos 

inimigos, o 

medidor aumenta. 

Ao chegar ao 

máximo, o avatar 

explode em 

sangue e recebe 
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uma grande 

quantidade de 

dano. Em alguns 

casos, basta olhar 

para eles para ser 

acometido por 

esse status. 

Voz na janela Ação do 

componente 

Resposta à 

interação com uma 

janela em uma 

casa próximo à 

Grande Catedral 

Voz de um 

sobrevivente de 

Yharnam que 

oferece uma 

gentileza ao 

avatar, pedindo 

para que ele vá até 

uma igreja para 

receber o dom da 

divindade 

Amygdala Componente Criatura que 

agarra o avatar 

quando ele entra 

na capela indicada 

pela voz na janela 

Criatura que habita 

a igreja apontada. 

Inicialmente 

também surge 

invisível, mas 

aparece completa 

em uma cutscene. 

É a divindade a 

que a voz na 

janela se refere 

Voz na porta Ação do 

componente 

Resposta à 

interação com uma 

porta dentro do 

Edifício de 

Conferências 

A mesma voz volta 

a falar com o 

avatar e a sugerir 

que lhe fez um 

favor, permitindo 

que agora ele 
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contemple o divino 

e possa caminhar 

entre os deuses. 

Reforça a ideia de 

que Amygdala e os 

Eminentes são os 

deuses de 

Yharnam 

Conhecimento de 

Louco 

Componente Item usado para 

obter um ponto de 

Discernimento 

Representado pela 

imagem de um 

crânio de onde sai 

a figura do 

cosmos, deixa 

claro que a loucura 

é causada pelo 

contato com a 

Sabedoria dos 

Eminentes e que 

esse saber arcana 

é visto como uma 

bênção em 

Yharnam. 

Augúrio de 

Ebrietas 

Componente Item que permite 

ao avatar usar um 

ataque especial 

Um resquício de 

Ebrietas que pode 

ser invocado pelo 

avatar. Quando 

usado, ele faz um 

ataque com 

tentáculos iguais 

da própria 

Ebrietas. Sua 

descrição explica 

que foi o encontro 
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com essa entidade 

que deu início à 

Igreja da Cura 

Alfred Componente Cavaleiro que 

oferece opções de 

diálogo 

Explica a origem 

da Igreja da Cura e 

sua relação com a 

cidade de 

Byrgenwerth, onde 

estudiosos 

encontraram algo 

sagrado 

Ebrietas, Filha do 

Cosmos 

Componente Inimigo Um dos eminentes 

que habita um dos 

altares da Grande 

Catedral. É o ser 

que foi encontrado 

em Byrgenwerth e 

que passou a ser 

venerada pela 

Igreja da Cura, 

levando à criação 

do sacerdócio de 

sangue 
 

Aqui fica claro mais uma vez como a narrativa de Bloodborne se espalha por 

vários elementos. O Augúrio de Ebrietas é o elo que conecta um apanhado de 

informações que estavam espalhadas por componentes, ações e até mesmo na 

própria mecânica do jogo e que foram entregues ao jogador em momentos 

diferentes de sua passagem por Yharnam. Nenhuma dessas informações faz 

sentido isoladamente e é somente a partir do jogar é que é possível fazer as 

conexões que o game propõe ao jogador. 

Uma forma de visualizar essa ideia é a partir da imagem do jogo gravado. Se 

eu transmitir ou gravar o meu jogar, quem for assistir à exploração desse mundo não 

vai ser capaz de criar as conexões aqui apontadas da mesma forma que o indivíduo 
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com o controle nas mãos o faz — a narrativa não se realiza da mesma forma. Ao se 

limitar a assistir ao jogar, essa experiência mediada perde informações que estão 

presentes somente na dimensão lúdica da estrutura do jogo. Isso significa que ele 

pode passar por vários dos elementos listados nos Quadros 1, 2, 3 e 4, mas 

dificilmente conseguirá entrar de fato na dimensão do significado que cada uma 

dessas peças carrega. 

É somente a partir do jogar que é possível ir além do papel de cada 

elemento na jogabilidade, entendendo sua função dentro da narrativa. É quando se 

entra no jogo. É um processo pelo qual todo jogador passa: em seu primeiro contato 

com o game, ele tem uma noção apenas de suas mecânicas com base nas 

explicações dadas e pela sua própria experiência — e o significado ligado àquele 

universo em específico começa a se desenhar à medida que esse entrar acontece. 

Em Bloodborne, exemplos assim não faltam. Como visto, o item Frasco de 

Sangue se apresenta inicialmente apenas como um item de recuperação que todo 

jogador já encontrou de diferentes formas em vários outros jogos. Uma poção, um 

alimento, uma erva medicinal e tantas outras representações que retratam a mesma 

imagem: a cura. No entanto, é somente à medida em que ele penetra no mundo de 

Bloodborne — ou que se embrenha nos bosques da ficção, como diz Eco (1994) — 

é que esse item ganha uma nova camada de significado e deixa de ser apenas a 

poção de cura, mas a bebida nascida de uma religião que trouxe monstros 

lovecraftianos para Yharnam e que transformou a sua população em feras. 

Mais uma vez, esse processo não é algo exclusivo dos jogos. A literatura e o 

cinema, por exemplo, têm meios de fazer com que determinados elementos ganhem 

novos significados dentro da narrativa à medida que o indivíduo avança eu sua 

leitura ou enquanto assiste ao filme. Contudo, o que vemos no jogo é um papel 

diferenciado do jogador de produzir esse sentido a partir de sua experiência e 

interação. O jogador inicia o jogo atrelado apenas às camadas mais superficiais da 

narrativa e mais interessado em completar a história e dominar o conjunto de regras 

que aquele game oferece. Contudo, é quando o jogador domina a jogabilidade é que 

ele passa a ser dominado pelo gameplay, ou seja, quando o jogar passa também a 

criar significado — realizando, assim, a interação lúdica significativa (“devorado”). 

Desse modo, é possível que tenhamos narrativas diferentes de acordo com 

a experiência do indivíduo. Retomando o exemplo do Frasco de Sangue, é possível 

um jogador concluir a história de Bloodborne sem realizar a narrativa que o jogo 
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propõe para o papel do sangue. Ele pode não ler a descrição de nenhum item — 

mesmo que o jogo traga alguns desses textos na tela de carregamento — e não 

visualizar qualquer relação entre o item que usa para recuperar os pontos de saúde 

de seu avatar com os monstros que ele vai enfrentar em Yharnam. Ou ainda, ele 

pode criar uma explicação diferente para o que aconteceu na cidade com base 

apenas nas conexões feitas a partir dos itens que ele encontrou, entendendo os 

monstros como uma maldição que caiu sobre a cidade ou a consequência do 

aparecimento de seres místicos como os Eminentes.  

Isso implica que nem mesmo as descrições apresentadas anteriormente a 

partir de minha exploração pelo mundo de Bloodborne são algo definitivo, mas 

formações de sentidos individuais com base na narrativa que encontrei a partir de 

diferentes elementos primários. Embora tenhamos descrito detalhadamente o 

processo pelo qual passamos para chegar a essas interpretações, ainda estamos 

falando de uma experiência de jogo,  pois “não há como jogador se certificar de que 

um determinado caminho narrativo foi percorrido em todas as suas possibilidades e 

extensões, ou seja, em sua totalidade” (NESTERIUK, 2009, p.30). Pode ser que 

esteja mais próxima ou não daquilo que o jogo propõe, mas é impossível dizer que 

se trata de uma leitura certa ou errada, já que estamos falando de um processo 

inteiramente subjetivo e que não cabe a esta pesquisa analisar, uma vez que nosso 

interesse está no processo e não no resultado final. E o próprio diretor do jogo 

destaca que o seu interesse está em permitir que os jogadores preencham as 

lacunas deixadas, sendo assim, portanto, coautores do jogo (PARKIN, 2015). 

Podemos entender que a obra do videogame é o resultado do próprio jogo 
jogado e, assim sendo, é muito pouco provável achar dois jogadores 
diferentes com mesmo jogo jogado; da mesma forma que um mesmo 
jogador dificilmente conseguirá, ainda que partindo das mesmas condições 
iniciais, repetir o jogo jogado em duas (ou mais) sessões diferentes. 
(NESTERIUK, 2009, p. 28) 

Para o autor, a interação com e no videogame é algo que altera 

constantemente o estado da arte do jogo, o que permite que estejamos a cada 

momento construindo o próprio jogo e a sua narrativa. E podemos ver isso em 

Bloodborne e o modo como essa narrativa toma forma a partir de informações 

espalhadas por diferentes elementos primários. Assim, se Nesteriuk já defende um 

papel de coautor ao jogador por causa das características do meio, Bloodborne 
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potencializa isso ao mostrar como a narrativa pode se realizar de diferentes formas a 

partir do modo como o jogador preenche as lacunas deixadas em aberto. 

No caso de nosso objeto em específico, essas lacunas são preenchidas 

pelas informações que estão distribuídas dentro do universo do jogo, ou seja, em 

componentes (objetos, personagens e dentro do próprio cenário), em ações (o 

comportamento do próprio jogador ou a resposta de sua interação com 

componentes), nas recompensas obtidas (itens e pontuações obtidos) e até mesmo 

nos elementos de jogabilidade do jogo, ou seja, em como as regras de Bloodborne 

contextualizam a história que está sendo contada, mesmo que nada disso seja 

apresentado de forma explicita. É preciso entrar no jogo para perceber como tudo 

isso está presente. 

E esse entrar se inicia justamente pelo tempo de circunavegação, como 

propõe Eco (1994). Como o autor apresenta, é a partir desse tempo que o 

leitor/jogador se aprofunda naquele mundo, que deixa de lado a sua ânsia em 

avançar na história para absorver os detalhes do mundo que a obra constrói à sua 

volta. Quando me deixei ser devorado pelas imagens, passei a observar o universo 

do jogo dentro de seu próprio tempo, passando a perceber elementos e informações 

que não eram claros à primeira vista. Peças que estavam apresentadas desde o 

início, mas que são visíveis somente quando o jogador entra, de fato, no game. 

Assim, a circunavegação se torna uma porta de entrada para um novo nível da 

iconofagia (BAITELLO JUNIOR, 2014), no qual o indivíduo deixa apenas de 

consumir aquelas imagens para que seja, por elas, consumido.  

O processo descrito anteriormente ilustra essa passagem. Quando o jogador 

deixa de ver os inimigos como um mero desafio a ser vencido e passa a enxergá-los 

como os moradores de Yharnam que estão se transformando em feras é porque já 

foi devorado pelo jogo. O entrar no jogo permite olhar já sob a perspectiva do 

gameplay, na qual existe um significado por trás da interação — e quando ele entra 

nessa dimensão da experiência, é porque já se tornou capaz de realizar a narrativa 

a partir dos diferentes elementos que o jogo oferece. Diferente de Édipo 

(SÓFOCLES; MELVILLE, 2007), é preciso decifrar a Esfinge da imagem e ainda 

assim ser devorado por ela para ser capaz dominá-la. 

Assim, toda a trama que vimos em Bloodborne se torna uma excelente 

ilustração para esse processo de significação que acontece pelo jogar. Do mesmo 

modo em que o avatar só é capaz de enxergar as criaturas por trás da verdade de 
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Yharnam quando é tocado pelo conhecimento dos Eminentes que o leva à loucura, o 

jogador precisa ser devorado pelo jogo para que possa compreender sua narrativa e 

vislumbrar como o sentido se manifesta por trás de cada elemento primário. Com 

mais Discernimento, ele é capaz de enxergar as estruturas invisíveis do mundo 

ficcional, embora não se dê conta de que passou a fazer parte dele. Mais uma vez, 

enxerga apenas input e output sem se dar conta de que já faz parte da caixa preta. 
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4 A ICONOFAGIA DA CAIXA PRETA 
Em seu livro Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, Umberto Eco (1994, 

p.55) diz que o “texto é uma máquina preguiçosa que pede ao leitor para fazer parte 

de seu trabalho”, preenchendo uma série de lacunas para que seja possível 

entender e visualizar aquele mundo ficcional. E foi justamente essa máquina 

preguiçosa que vimos em ação no capítulo anterior, demonstrando como o jogo 

apresenta elementos narrativos para que o jogador assuma um papel ativo na 

construção daquela narrativa. A alegoria das lacunas não nos é estranha, uma vez 

que ela é usada pelo diretor de Bloodborne (PARKINS, 2015) para explicar como ele 

espera que o jogador seja, de fato, uma parte fundamental na produção de sentido 

em seu jogo. E isso se encaixa na ideia de coautoria de Nesteriuk (2009), a qual ele 

define como uma das principais características dos videogames. 

Para o autor, é a partir do momento em que o jogo abre espaço para que o 

indivíduo se insira naquela narrativa é que o meio revela seu verdadeiro potencial — 

o de permitir que o jogador altere a narrativa e o próprio jogo a partir de sua 

interação. Assim, preencher a lacuna não se trata apenas de uma possibilidade 

oferecida pelo meio, mas de sua principal característica. É ao interagir com a 

jogabilidade que o jogador dá sentido ao game e, a partir disso, molda sua 

experiência. É quando emerge o gameplay, descrito por Amaro (2016) como a 

interseção da jogabilidade com o elemento humano do jogar sob a tutela das regras. 

Essa explicação é fundamental para nos aprofundarmos na relação entre o 

jogar e a produção de sentido dentro da mídia digital. Para a autora, o significado 

surge dessa junção entre o homem e a máquina, ou seja, de como sensações e 

experiências humanas reais são usadas para interagir e perceber um mundo virtual 

que só existe enquanto potencial e que se abre diante dele mediado por um sistema 

o qual ele não domina. E, para o gameplay, entender o funcionamento desse 

sistema não é necessário, já que o que importa é o sentido que emerge a partir 

dessa interseção — é como o jogador significa a sua interação. É por isso que 

passamos a olhar o jogo enquanto uma caixa preta. 

Flusser (2018, p.23) usa a alegoria da caixa preta para ilustrar como se dá o 

processo de significação na leitura de uma imagem, mais especificamente de uma 

fotografia. Segundo ele, ao buscar o significado de uma foto, o indivíduo observa 

apenas o input e o output, ou seja, leva em conta somente os dois extremos do 
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processo e deixa de fora o que há entre essas duas pontas — no caso, um aparelho 

e um agente humano que o manipula.  

Mas tal complexo “aparelho-operador” parece não interromper o elo entre a 
imagem e seu significado. Pelo contrário, parece ser o canal que liga 
imagem e significado. Isso porque o complexo “aparelho-operador” é 
demasiadamente complicado para que possa ser penetrado. É uma caixa 
preta, e o que se vê é apenas input e output. Quem vê input e output vê o 
canal e não o processo codificador que se passa no interior da caixa preta. 
(Idem, p. 23-24) 

Assim, podemos fazer o mesmo paralelo que o autor faz na leitura de 

imagens fotográficas com a nossa relação com o jogo digital. Dentro de condições 

normais — leia-se fora do olhar do pesquisador —, o jogador também não olha para 

o processo de produção de sentido, apenas o canal, o jogo em si. Ele está mais 

interessado justamente nesse input e output que Flusser aponta, ou seja, nas 

imagens que aparecem na tela e no sentido que ele extrai da interação. Da mesma 

forma como acontece na imagem fotográfica, o interesse está apenas nos extremos 

do processo. 

Embora tenha formulado essa figura da caixa preta dentro de um viés do 

que ele mesmo chama de filosofia da fotografia, a imagem se encaixa dentro daquilo 

que alguns autores propõem dentro do game studies. Ao descreverem como o 

gameplay é construído a partir da interação do jogador com o game, Arsenault e 

Perron (2009, p.113) vão citar essa relação de input e output que não é percebida 

por quem está com o controle nas mãos, mas que se manifesta sempre. Para eles, a 

interatividade é o “loop contínuo entre o input do jogador e o output do jogo”27 e que 

justamente essa dinâmica que define o game é que faz a sua mágica existir.  

Assim, eles definem o processo do gameplay como uma estrutura circular 

dividida em três áreas (Figura 19) que se alteram e se afetam de acordo com as 

interações do jogo com o jogador e vice-versa. 

Na prática, ele funciona da seguinte forma: 1) ao se deparar com o estado 

do jogo, o jogador recebe aquela informação (o output) e, 2) a partir disso, a analisa 

com base em potenciais estados futuros do próprio jogo. Essa leitura pode 

acontecer de duas maneiras, a perceptiva e a cognitiva. No primeiro caso, o jogador 

_______________  
 
27 Tradução nossa. No original: “(…) playing a alway game is always a continuous loop between the 

gamer’s input and the game’s output”. 
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vai se basear em imagens e sons para tentar dar sentido a uma situação nova e 

difícil de prever o que vai acontecer em seguida. Já a análise cognitiva da situação 

se apoia no contexto já dominado ou mesmo em sua experiência com outros jogos, 

que vão sugerir o que pode acontecer. 3) Com essa leitura, o jogador é capaz de 

criar uma resposta, usando a interface dos controles para reagir (criando, portanto, 

um novo input) e, assim, 4) alterar o estado do jogo, que vai gerar um novo output e 

reiniciar o ciclo. “É ao afetar constantemente o jogo, modificar reações e direcionar 

ações é que o jogador pode dizer que está jogando” (ARSENAULT; PERRON, 2009, 

p.114, tradução nossa28). 

 

FIGURA 19 – ESTRUTURA CIRCULAR DO GAMEPLAY 

 

FONTE: Arsenault; Perron (2009, p.115) 

 

Em nossa análise de Bloodborne, foi possível constatar como esse esquema 

acontece. Quando o jogador se depara com um chefe de área, como a Fera Clerical 
_______________  
 
28 No original: “It is by constantly affecting the game, modifying reactions, and directing actions, that a 

gamer can say he is playing a game” 
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ou mesmo o Vigária Amelia, ele recebe aquele output e o analisa. O tamanho do 

inimigo, seu padrão de ataques mais agressivo, a mudança na música e o 

surgimento de uma barra de energia dedicada àquele oponente na tela — algo que, 

até então, inexistia com adversários comuns — são informações que o jogador leva 

em conta nessa análise do output. Para um jogador inexperiente, apenas essas 

mudanças serviriam para indicar que ele está diante de algo diferente e, portanto, 

deve responder de forma diferente (com mais cuidado, por exemplo). Por outro lado, 

quem tem uma maior experiência com outros games reconhece esse padrão 

contextualmente e identifica que há uma batalha contra chefe a caminho — algo que 

aconteceu algumas vezes durante nossa jornada exploratória dentro do game. 

Independente do caminho trilhado, há uma significação que vai fundamentar a ação 

que vem em seguida. E é essa ação, o nosso input, é que vai gerar uma nova ação 

e reiniciar o ciclo. 

O fato é que jogador não tem essa visão detalhada do gameplay enquanto 

está jogando. Para ele, input e output se resumem apenas ao apertar o botão e ver a 

ação correspondente acontecer na tela — ou seja, como Flusser (2018) descreve o 

que acontece na caixa preta quando ele olha para a imagem fotográfica.  

Mas como a narrativa se desenvolve dentro desse esquema? A análise de 

Bloodborne nos mostrou que a narrativa não só pode estar presente dentro dessa 

estrutura como se encontra pulverizada em cada uma das etapas, em todo o 

processo do gameplay (Figura 18). Arsenault e Perron (2009) propõem três 

existentes no processo do jogar e em que é possível encontrar informações 

narrativas: o nível do jogo, que é aquilo exibido na tela (o estado natural das coisas, 

de maneira bastante sucinta); as habilidades analíticas, que é como o jogador vai 

receber e analisar aquelas informações e, por fim; as habilidades de implementação, 

que é como ele vai (re)agir ao estímulo analisado 

No primeiro estágio, por exemplo, estão todas as informações que o jogo 

oferece a partir dos componentes. Cenário, inimigos, itens e até mesmo as 

cutscenes e diálogos existentes. Tudo aquilo que o jogo oferece faz parte desse 

nível e, nesse caso, há uma grande quantidade de elementos narrativos presentes, 

embora nem sempre claros à primeira vista para o jogador. 

Já na esfera da habilidade analítica está o fator humano, ou seja, como o 

indivíduo recebe e processa essas informações narrativas. É nessa fase, por 

exemplo, que se manifestam as descobertas que fizemos durante nosso tempo de 
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circunavegação. Nem sempre as informações estão claras para o jogador, o que o 

faz adotar uma postura mais perceptiva em um primeiro momento. Contudo, quando 

ele passa a entender melhor a relação entre essas informações, a análise se torna 

muito mais cognitiva e os pontos passam a ser conectados.  

Por fim, a habilidade de implementação está na resposta do jogador e é o 

que vai gerar o novo input e alterar o estado do jogo. Isso já seria o bastante para 

evidenciar o quanto o jogar influencia o processo de significação, uma vez que o 

ciclo se acabaria caso não houvesse uma resposta do jogador ao output e o jogo 

não se realizaria. Contudo, em Bloodborne vemos ainda que outras ações alteram o 

estado do jogo ao mesmo tempo em que carregam informações narrativas, como a 

possibilidade de recuperar parte de seu HP caso ataque um inimigo logo após sofrer 

dano ou mesmo quando percebe como o simples fato de interagir com um Eminente 

altera seu Discernimento.  

E, assim como no caso do gameplay, o jogador não percebe o quanto essa 

narrativa faz parte do processo. O significado surge à medida em que ele joga e faz 

as conexões com base naquilo que ele encontra, sem que se dê conta de como está 

conectando esses pontos — ou seja, de certo modo, a narrativa também surge de 

dentro dessa caixa preta. 

 

4.1 ESPIRAIS DA EXPERIÊNCIA 

O loop do input e output descrito por Arsenault e Perron (2009) descreve o 

processo de composição do gameplay, o resultado da simbiose entre homem e 

máquina, entre a jogabilidade e o jogar, mas não nos permite observar o todo. Isso 

porque a interação lúdica significativa — ou seja, o significado produzido a partir 

dessa ação do jogador e da resposta do sistema (SALEN; ZIMMERMAN, 2014) — 

não se resume a um ponto, mas à experiência envolvida. 

Por isso, Arsenault e Perron (2009) vão além e propõem um esquema mais 

complexo e aprofundado para explicar como o gameplay se manifesta levando em 

conta a evolução da relação do jogador com o jogo. Para isso, em vez de se 

apoiarem na imagem de um círculo, eles usam a figura da espiral — ou melhor 

dizendo, de três espirais circunscritas que unem não apenas o gameplay, mas 

também a narrativa e a hermenêutica do jogo. Comentando este ponto, Amaro 

pontua que 
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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 (AMARO, 2016, s.p) 

Para esse novo esquema, os autores utilizam o nome ciclo mágico, em uma 

direta alusão ao círculo mágico proposto por Huizinga (2017)29 e que, por décadas, 

serviu para ilustrar a relação do jogador com o jogo. Para o autor holandês — que 

vai falar sobre o jogo de maneira ampla, incluindo também a brincadeira e os jogos 

esportivos — o círculo seria uma área onde as regras do mundo cotidiano não 

ditariam mais o funcionamento das coisas, mas sim as regras do jogo.  

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. 
Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o 
“lugar sagrado” não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A 
arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo 
de tênis, o tribunal etc., têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, 
isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se 
respeitam determinadas regras. Todos eles são mundo temporário dentro 
do mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial. 
(HUINZINGA, 2017, p.13) 

Dessa forma, ele associa ao jogo uma espacialidade que faz sentido sob a 

perspectiva analógica. No futebol, na luta livre ou mesmo nas brincadeiras infantis, é  

possível visualizar esse círculo mágico descrito pelo autor, no qual as regras do 

nosso mundo dão lugar às regras daquele jogo em específico. Contudo, para 

Arsenault e Perron (2009), esse olhar mais espacial é limitado demais para pensar o 

jogo digital, uma vez que o meio eletrônico funciona muito mais quando visto como 

um processo. 

_______________  
 
29 Como citado anteriormente, os estudos de Huizinga (2017) acerca dos jogos, suas estruturas e 

funções sociais são anteriores à formulação proposta por Arsenault e Perron (2009). É por esta 
razão que os autores buscam atualizar as reflexões feitas pelo historiador com base na perspectiva 
dos jogos digitais. 
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FIGURA 20 – ESTRUTURA DO CICLO MÁGICO 

 

FONTE: Arsenault e Perron (2009, p.116) 

 

Assim, o ciclo mágico se dividiria em três espirais, que se manifestam em 

conjunto dentro de cada jogo (Figura 20). A primeira seria justamente a espiral do 

gameplay, representada como a maior por ser o elemento mais importante dentro de 

um jogo. É por isso que ela engloba as demais estruturas, uma vez que não há 

como o jogo existir sem o gameplay — algo que com que o próprio Huizinga (2017, 

p.14) concorda quando diz que “Todo jogo tem suas regras. São estas que 

determinam aquilo que ‘vale’ dentro do mundo temporário por ele circunscrito”.  

Outra característica importante é que ela é a maior também porque 

raramente o jogo possui uma única forma de jogar. Embora as regras sejam as 

mesmas (a jogabilidade é constante), o modo com que o jogador interage com elas 

pode variar — o que faz com que seja o gameplay o responsável por alterar o 

estado das coisas dentro do game. Se invertêssemos essa ordem, colocando a 

narrativa acima do gameplay, por exemplo, o resultado seria algo diferente e que 

não poderíamos chamar de jogo. Um filme interativo, talvez. É justamente pelo fato 

de o gameplay estar acima da narrativa é que temos um dos principais efeitos da 
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caixa preta, ou seja, a própria narrativa pode se realizar de diferentes formas a partir 

do modo com que o jogador interage com o gameplay. 

Seja em Bloodborne ou em qualquer outro jogo, as regras que vão ditar o 

que o jogador pode ou não fazer não mudam. A jogabilidade oferece opções e dá 

liberdade para que o indivíduo siga por esse ou aquele caminho ou cumpra 

determinada tarefa de formas variadas, mas todas essas opções estão circunscritas 

nas possibilidades existentes dentro do código do jogo — mais uma vez a ideia da 

caixa preta se faz presente, uma vez que o jogador não tem conhecimento desses 

códigos, apenas do que ele pode ou não fazer com base no que o próprio game 

apresenta — e ele só vê a ação e a reação; input e output.  

E, por mais que seja a principal e maior, a espiral do gameplay se conecta à 

da narrativa de modo a fazer com que o avançar em uma esteja diretamente 

atrelada ao avançar na outra. 

Jogar o jogo e seguir em frente através da espiral do gameplay causa uma 
progressão heurística semelhante ao do nível narrativo. O jogador 
lentamente capta o que está acontecendo. Quanto mais ele sabe sobre os 
personagens, suas motivações e seus objetivos, mais ele está em posição 
de avaliar e adivinhar possíveis resultados da história. Este é o mesmo 
princípio de ler um livro ou mesmo assistir a um filme em um cinema onde o 
espectador não pode voltar no tempo (ARSENAULT; PERRON, 2009, 
p.116-117, tradução nossa30) 

Essa inter-relação entre o gameplay e a narrativa é fundamental dentro da 

nossa tentativa de compreender como o jogar constrói a narrativa, uma vez que fica 

claro que esses dois campos não existem isoladamente dentro do jogo digital e que 

estão em constante contato. Avançar em um significa avançar também no outro. 

Dentro dessa perspectiva, é seguro dizer que narrativa e gameplay são estruturas 

indissociáveis. 

Isso é bem aparente em Bloodborne. Quando começamos o jogo, tanto a 

experiência do gameplay quanto a da narrativa estão na base da espiral. Isso 

significa que o jogador não sabe nem como o jogo funciona e muito menos entende 

a narrativa que está sendo apresentada. E, como vimos em nossa análise no 

_______________  
 
30 No original: “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” 
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capítulo anterior, a narrativa só é capaz de se realizar à medida em que passamos a 

dominar o gameplay, reconhecendo as regras que compõem a jogabilidade como 

também dando sentido às informações por ela fornecidas.  

(…) tanto a parcela narrativa do jogo digital quanto a parcela ludológicas 
devem interagir com aquele que joga, e também devem interagir entre si — 
ou seja, ludologia e narrativa devem criar uma semiose. [...] Assim como 
uma narrativa fora desse aparato único a outras características — pode ser 
um livro, ou um filme —, mas uma narrativa só se torna ludológica quando 
atende às regras específicas do aparato que a suporta (GASI, 2013, p.46) 

Para facilitar a visualização de como essas espirais se comportam dentro da 

experiência de Bloodborne, podemos dizer então que gameplay e narrativa se 

tangenciam em vários momentos — principalmente quando a própria jogabilidade 

passa a contar a história e faz das mecânicas do jogo um elemento narrativo. E isso 

não altera a ordem do ciclo mágico, ou seja, não coloca a narrativa acima do 

gameplay. Na verdade, isso apenas reforça a estrutura e mostra como é impossível 

desassociá-los. Como explicar o que é o Discernimento dentro do jogo sem falar da 

jogabilidade? 

Por fim, entramos na última espiral do ciclo — a hermenêutica. Basicamente, 

trata-se da interpretação que o jogador extrai do jogar, ou seja, do sentido produzido 

dessa interação entre homem e máquina e “localizada no meio do cone justamente 

por não ser um processo obrigatório na experiência do jogo, pois [...] subtexto e 

narrativa não são elementos essenciais de um jogo” (AMARO, 2016, s.p). Como 

apontamos no capítulo anterior, é possível que o jogador complete o jogo sem se 

dar conta que há uma narrativa ali. Se ele quiser apenas seguir por Yharnam para 

matar monstros, o gameplay vai oferecer essa experiência, anulando a espiral da 

narrativa — da mesma forma com que acontece quando alguém joga Super Mario 

Bros. 3 (Nintendo, 1988) sem se importar com o porquê de o herói seguir pulando na 

cabeça de inimigos de fase em fase. 

Assim, embora os níveis mais internos do ciclo mágico possam ser 

apagados de acordo com o tipo de experiência do jogador, não há como negar o 

papel desse sistema dentro da produção de sentido. Como apontam Arsenault e 

Perron (2009), a relação entre as espirais é de inclusão: “o gameplay leva ao 

desdobramento da narrativa e, juntos, gameplay e narrativa tornam possível algum 
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tipo de interpretação” (p.117-118, tradução nossa31). Dessa forma, fica claro ver que 

o sentido só é produzido a partir dessa inter-relação entre as espirais. O significado 

está associado à narrativa que só se realiza pelo gameplay. 

 

4.2 A JOGABILIDADE DA CAIXA PRETA 

Ainda assim, estamos falando de uma estrutura que opera em um nível que 

é pouco percebida por quem joga. Como apresentado na seção anterior, a estrutura 

do ciclo mágico está presente em Bloodborne e em qualquer outro jogo digital, mas 

não é visível para o jogador, uma vez que ele se relaciona com o game apenas com 

base no input e no output, sem se dar conta do sistema que opera dentro da caixa 

preta. 

O aparelho funciona, efetiva e curiosamente, em função da intenção do 
fotógrafo. Isso porque o fotógrafo domina o input e o output da caixa: sabe 
com que alimentá-la e como fazer para que ela cuspa fotografias. Domina o 
aparelho, sem, no entanto, saber o que se passa no interior da caixa. 
(FLUSSER, 2018, p.36) 

Embora a reflexão do autor seja na relação fotógrafo/fotografia, a lógica da 

caixa preta descrita por ele se aplica também na dinâmica envolvendo o jogador e o 

game. Da mesma forma que o fotógrafo domina o aparelho fotográfico sem entender 

por completo o que se passa dentro da caixa, o jogador também se relaciona com o 

jogo sem visualizar o processo de produção de sentido com o qual ele está 

constantemente em contato — assim como não precisa dominar o funcionamento 

técnico do videogame, ou seja, compreender a linguagem binária que faz os zeros e 

uns do código do software se transformarem em imagem e interação. 

Por essa razão, Arsenault e Perron (2009) vão apontar a importância do 

jogador e de sua percepção acerca do sistema do jogo no modo como se dá a 

experiência com o game. Embora o indivíduo não saiba o que se passa no interior 

da caixa preta, ele é capaz de avançar pelo ciclo mágico com base na forma como 

essas estruturas são percebidas em meio ao jogar.  

_______________  
 
31 No original: “[...] the gameplay leads to the unfolding of the narrative, and together the gameplay 

and the narrative can make possible some sort of interpretation” 
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As atividades perceptivas e cognitivas do jogador visam construir um todo 
coerente a partir dos vários padrões de jogabilidade identificados. O jogador 
sabe que o gameplay é gerado por suas reações e as do jogo e que, é 
claro, o jogo acompanha suas (re)ações durante o gameplay. Mas o jogador 
não conhece exatamente todos os detalhes dessas interconexões. 
(ARSENAULT; PERRON, 2009, p.124, tradução nossa32) 

Para os autores, esse todo coerente percebido pelo jogador não é o game 

em si, mas uma representação da imagem mental do sistema do jogo que é 

produzido por ele: não se trata dos códigos e nem das estruturas de significação, 

mas uma imagem que ele constrói enquanto joga. Essa representação é chamada 

por Arsenault e Perron (Idem, p.125) de “Jogo”. 

Assim, podemos dizer que o jogar não se resume às estruturas que vimos 

anteriormente no ciclo mágico e suas espirais, mas também dessa percepção 

subjetiva atrelada à experiência. Como aponta Amaro (2016), o modelo do ciclo 

demonstrado na seção anterior gira em torno somente da relação do gameplay, da 

narrativa e da hermenêutica com o próprio jogo, sem levar em consideração o papel 

do humano nesse sistema. Dessa forma, seria preciso colocar também o jogador e 

sua relação com a jogabilidade na equação. 

A atividade de jogar um jogo pode então ser entendida como uma simbiose 
entre o jogador (com todos os seus antecedentes, expectativas, 
preferências, conhecimentos e habilidades), a jogabilidade (com todo o 
espectro de possíveis ações e reações) e o Jogo' (com todos os seus 
variados tons de entendimento). (ARSENAULT; PERRON, 2009, p.127, 
tradução nossa33) 

Essa nova compreensão levou os autores a revisarem o seu modelo do ciclo 

mágico. Assim, as espirais referentes ao gameplay, à narrativa e à hermenêutica 

são transpassadas pelas dimensões do jogador, da jogabilidade e do Jogo’ (Figura 

21). Isso faz com que a experiência decorrente de cada uma das espirais seja 

influenciada por essas novas dimensões. 

_______________  
 
32 No original: “The gamer’s perceptive and cognitive activities aim to construct a coherent whole out 

of the various gameplay patterns identified. The gamer knows that the gameplay is engendered both 
by his and the game’s reactions and that, of course, the game keeps track of his (re)actions through 
the gameplay. But the gamer does not know exactly all the details of those interconnections” 

33 No original: “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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Em Bloodborne, o papel desses novos elementos do ciclo é notado na forma 

com que a narrativa é realizada. Como descrito no capítulo anterior, o indivíduo traz 

consigo uma bagagem enquanto jogador que não encontra um referencial diante da 

jogabilidade proposta pelo game. Dessa forma, o seu Jogo’ — a imagem mental que 

ele constrói do que é Bloodborne — se apresenta de forma limitada ao que ele vê e 

compreende tanto do gameplay, da narrativa e da própria interpretação que ele faz 

de tudo o que é apresentado em tela. 

 

FIGURA 21 – CICLO MÁGICO MEDIADA PELAS NOVAS DIMENSÕES 

 

FONTE: Arsenault; Perron (2009, p.125) 

 

No entanto, à medida em que esse jogador aumenta sua inserção no game 

e passa a dominar mais a jogabilidade, a sua visão do Jogo’ também se amplia, 

aumentando também o alcance das espirais circunscritas no ciclo. Dessa forma, 

quanto mais imerso o jogador está na estrutura do game, maior é a noção que ele 

tem do Jogo’. 
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O Jogo’ não se estende apenas para cima (durante a duração do jogo), mas 
também para os lados, espelhando a compreensão cada vez maior do 
jogador. À medida que o jogador avança no jogo, ele incorpora cada vez 
mais elementos do game no Jogo' e usa esse conhecimento para apreender 
os próximos eventos e ter uma melhor visão do que ele pode fazer. 
(ARSENAULT; PERRON, 2009, p.125-6, tradução nossa34) 

A descrição dos autores sobre como o Jogo’ se expande dentro do ciclo 

mágico é significativa porque ajuda a descrever também como a narrativa se realiza 

por meio do jogar em Bloodborne. É a partir da simbiose de jogador e jogabilidade 

— portanto, homem e máquina — que a percepção do Jogo’ se amplia e, com isso, 

o indivíduo é capaz de reconhecer as regras e particularidades do game, ou seja, o 

modo como a narrativa é construída. 

Assim, voltando ao capítulo anterior, no qual descrevemos como o sentido 

foi produzido a partir dos elementos que o game ofereceu ao longo do jogar, 

detalhamos a ampliação da noção do Jogo’ e seus reflexos dentro dessa narrativa. 

Iniciamos a pesquisa com uma perspectiva limitada, mas que foi aumentando à 

medida que dominamos a jogabilidade e mergulhamos no gameplay.  

Por outro lado, saber que a realização da narrativa e a produção de sentido 

estão atreladas à imagem mental do jogador sobre o game significa que há uma 

carga subjetiva nesse processo que não pode e nem deve ser desconsiderada, uma 

vez que elas estão mediadas pela percepção do indivíduo sobre o jogo digital. Isso 

significa que indivíduos diferentes podem criar visões distintas do que é o Jogo’ com 

base nas suas experiências com Bloodborne, por exemplo. Como aponta Nesteriuk 

(2009, p.28), “a obra do videogame é o resultado do próprio jogo jogado”. 

Desse modo, a ideia de que o Jogo’ pode variar de jogador para jogador vai 

ao encontro da noção de Nesteriuk (2009, p.28) de que “a obra do videogame é o 

resultado do próprio jogo jogado”. Para o autor, o jogo digital existe apenas 

enquanto potencial à espera de um jogador que o realize. Gasi (2013, p.16) é mais 

enfática em relação a esse ponto ao dizer que “Não importa qual seja o jogo digital, 

ele não acontece sem a interrelação com o jogador. É quase como se existisse 

somente em potencial, até haver alguém que o jogue”. 

_______________  
 
34 No original: “The Game′ does not only extend upwards (for the duration of the game), but also 

sideways, mirroring the gamer’s ever-expanding understanding. As the gamer progresses through 
the game, he incorporates more and more of the game’s elements into the Game′ and uses this 
knowledge to apprehend the forthcoming events and have a better view of what he can do” 
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E essa potencialidade é uma característica que nos interessa, uma vez que 

é outro elemento fundamental da caixa preta. Para Flusser (2018), as fotografias são 

realizações de algumas potencialidades inscritas no aparelho. O autor define que o 

aparelho fotográfico possui todas as fotos fotografáveis disponíveis em seu 

programa, isto é, todas as fotografias existem enquanto potencial à espera de serem 

um dia realizadas. O desafio do fotógrafo, portanto, seria tentar esgotar essas 

possibilidades. Assim, ele faz um paralelo entre esse fotógrafo e o enxadrista: 

ambos estão à procura de lance novo “a fim de realizar uma das virtualidades 

ocultas no programa do jogo” (Idem, p. 35). 

A percepção de Gasi (2013), de que o jogo está sempre à espera de um 

jogador para que possa ser realizado, e de Nesteriuk (2009), de que cada jogo se 

realiza de uma forma única, mostram o quanto a lógica da potencialidade da caixa 

preta também se aplica ao videogame. Curiosamente, o próprio Flusser (2018) 

aproxima o seu olhar para a fotografia aos jogos. 

Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem 
que o manipula não é trabalhador, mas jogador: não mais homo faber, mas 
homo ludens. E tal homem não brinca com seu brinquedo, mas contra ele. 
Procura esgotar-lhe o programa. Por assim dizer, penetra o aparelho a fim 
de descobrir-lhe as manhas. (Flusser, 2018, p.35). 

Assim, podemos afirmar que o Jogo’ é essa realização do game que existe 

somente enquanto uma virtualidade. Até então, o jogo digital existe apenas 

enquanto código — ou seja, enquanto um aparelho que armazena todas as 

potencialidades — e é pelo jogar que o indivíduo vai construir essa imagem mental e 

realizar um dos jogos possíveis. 

E, da mesma maneira, podemos fazer essa relação com a narrativa em 

Bloodborne. O ciclo mágico de Arsenault e Perron (2009) vai se comportar da 

mesma maneira que o jogo nesse sistema, ou seja, também como um aparelho que 

contém todas as narrativas possíveis à espera de que o jogador a realize — 

portanto, um aparelho dentro do outro. À medida que o indivíduo avança pela espiral 

do gameplay, ele torna real uma das narrativas possíveis. “No caso das narrativas 

em videogames, não há como o jogador se certificar de que um determinado 

caminho narrativo foi percorrido em todas as suas possibilidades e extensões, ou 

seja, em sua totalidade” (NESTERIUK, 2009, p.30). 
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A existência desses caminhos narrativos foi algo que conseguimos identificar 

durante nosso período de análise em Bloodborne. Um exemplo que ilustra essa 

questão foi o modo como realizamos a narrativa envolvendo a NPC Eileen, uma 

caçadora que aparece ainda no início do jogo. Logo em sua primeira aparição, ela 

se apresenta como alguém que vai atrás de caçadores que se corromperam e passa 

a ajudar o jogador com itens e informações sobre os tipos de inimigos que ele vai 

encontrar naquela área. 

Em nosso segundo encontro com essa personagem, ela informa que está 

indo até um local específico enfrentar um caçador que enlouqueceu. Diante dessa 

informação, fomos até o ponto e a encontramos lutando contra esse inimigo. 

Entramos na batalha para tentar ajudá-la, mas ela acabou sendo derrotada no meio 

do embate e nunca mais apareceu na história, embora as duas interações que 

tivemos anteriormente com ela tivessem insinuado a existência de um caminho 

narrativo maior. Em nosso Jogo’, esse caminho se encerrou por ali. 

Contudo, ao pesquisar em sites e fóruns dedicados a Bloodborne, foi 

possível descobrir que a narrativa envolvendo Eileen ia além do ponto que 

realizamos. Se ela não tivesse sido morta naquele momento, sua história seguiria e 

teríamos outras chances de interagir com ela — e cada uma dessas interações 

poderia se ramificar em outras possibilidades35.  

Outro exemplo foi o do caçador Djura, um NPC caçador que desde a sua 

primeira aparição se mostrou agressivo contra nosso avatar e que, mais adiante, se 

revelou como um chefe de área. No entanto, depois descobrimos que era possível 

evitar todo esse confronto e até tornar-se aliado deste personagem, uma vez que 

este NPC reconhece que os monstros de Yharnam são pessoas e, por isso, tenta 

protegê-las de nosso avatar. Assim, como seguimos enfrentando as criaturas à 

medida que avançávamos pelo jogo, Djura se tornou hostil. Porém, caso 

seguíssemos longe dos combates, o caminho narrativo realizado seria outro36. 

_______________  
 
35 O site Bloodborne Wiki descreve seis ramificações de interações entre o avatar e Eileen, incluindo 

aqueles nos quais ela permanece aliada e outros em que termina caçando o personagem do 
jogador. Contudo, esses caminhos apontados pelo site não retratam os desvios no caminho 
narrativo que o jogador pode adotar. A qualquer momento, por exemplo, o jogador pode atacar a 
NPC e interromper aquele caminho narrativo para criar outro completamente novo. 
https://bloodborne.wiki.fextralife.com/Eileen+the+Crow Acesso em: 29 fev. 2020. 

36 A descrição do caminho amistoso de Djura só foi descoberto em nossa pesquisa pelo site: 
https://bloodborne.wiki.fextralife.com/Djura. Acesso em 29 fev. 2020. 
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Esses exemplos ilustram o quanto o jogar realiza somente uma das 

narrativas possíveis. E, assim como Flusser (2018) vai falar da fotografia, o jogador 

também tenta esgotar essas potencialidades da caixa preta que é o game, ainda que 

sem sucesso. É por esta razão que o próprio Nesteriuk (2009) vai apontar que um 

único jogador poderá realizar um mesmo jogo de diferentes formas a cada partida: a 

cada nova tentativa, ele vai seguir por um caminho diferente que levará a um 

resultado novo. 

 

4.3 ENTRANDO NO JOGO 

Em sua reflexão sobre a caixa preta e a relação do indivíduo com o 

aparelho, Flusser (2018) destaca o quanto o homem e a máquina estão interligados 

nesse processo.  

Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem 
que o manipula não é trabalhador, mas jogador: não mais homo faber, mas 
homo ludens. E tal homem não brinca com seu aparelho, mas contra ele. 
Procura esgotar-lhe o programa. Por assim dizer, penetra o aparelho a fim 
de descobrir-lhe as manhas. De maneira que o “funcionário” não se 
encontra cercado de instrumentos [...], nem está submisso à máquina [...], 
mas encontra-se no interior do aparelho. Trata-se de função nova, no qual o 
homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente 
amalgamado ao aparelho. Em toda função aparelhística, funcionário e 
aparelho se confundem. (Idem, p.35) 

Ao considerarmos que o jogo se comporta como uma caixa preta, 

concluímos que o jogador também precisa entrar no aparelho para que seja capaz 

de realizar suas potencialidades. E a ideia de entrar no jogo está diretamente 

conectado à outra característica fundamental dos jogos digitais: a imersão. 

Segundo Santaella (2003, p.202), a imersão pode ser entendida como “a 

posição interna de um indivíduo experiencialmente dentro de um lugar, distinta de 

um outsider que visualmente consome uma paisagem recortada pela sua moldura”. 

Murray (2003, p. 101-102) vai além e descreve essa característica como a 

“sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha [...], 

que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial” e 

destaca que não se trata de uma exclusividade dos jogos digitais, podendo ser 

encontrados em vários outros meios, como a literatura e o cinema. Contudo, a 

tecnologia oferece ao suporte digital elementos que potencializam esse mergulho 

em outra realidade.  
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Dessa forma, o jogo cria um espaço em que é possível encenar todas essas 

fantasias e oferece os meios para que isso aconteça por meio da interação. “A 

representação nos jogos surge da relação entre uma estrutura de regras rígidas e 

subjacente e a livre interação lúdica de significados que ocorre quando os jogadores 

habitam o sistema” (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p.89). É ao estar imerso naquele 

mundo que o jogador sai de frente da tela e passa a viver essa outra realidade — e 

deixa de se importar com tudo aquilo que existe entre o input e o output, se inserindo 

na caixa preta, como sugere Flusser (2018). Para Santaella (2003, p.202), isso 

acontece porque “quanto mais o sistema técnico for capaz de cativar os sentidos do 

usuário e bloquear os estímulos que vêm do mundo exterior, mais o sistema é 

considerado imersivo”.  

A esse fenômeno, Murray (2003, p.127) chama de agenciamento. De acordo 

com a autora, o sentido de agência é “a capacidade gratificante de realizar ações 

significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas”. E, levando em 

consideração que quanto mais imersivo foi um ambiente, mais ativos nós somos 

dentro dele, o agenciamento é justamente o que cria a amálgama entre o homem e 

o aparelho que Flusser (2018) aponta como parte fundamental da caixa preta. 

E é a interatividade a porta de entrada para esse outro mundo. Não por 

acaso, trata-se de uma das características que vão definir o jogo, seja ele digital ou 

analógico, uma vez que jogar é interagir (SALEN; ZIMMERMAN, 2014). É por meio 

dela que o jogador deixa de ser um espectador da ação e passa a atuar ativamente 

naquela narrativa, alterando a forma com que ela se desenvolve. 

É por meio dessa interação que, segundo Gomes (2009b), o jogador cria 

suas conexões com o mundo do jogo, mergulha nele e passa por esse 

agenciamento, chegando ao ponto em que não há mais distinção entre o que é 

personagem e o que é jogador.  

Atividades como escapar de um inimigo; matar para não morrer; vencer a 
luta contra dragão; ser mais rápido para vencer uma corrida são 
elementares não apenas no que diz respeito à sua implementação na 
dinâmica do game, mas também, e sobretudo, porque é possível, através 
delas, criar com maior eficiência o estreitamento dos laços motivacionais 
entre interator e personagem. Diante de uma situação de vida ou morte, 
qualquer um tende a buscar sair daquele preserve a vida e, assim, interator 
e protagonista, impulsionados por um instinto de sobrevivência, que é o 
mais universal possível em termos de intenção dramática, consegue, 
finalmente, ser um só herói. (GOMES, 2009b, p.72-73) 
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O que a autora descreve é a amálgama entre o homem e a máquina. 

Embora o jogador esteja ciente de que está controlando uma figura virtual que, em 

muitos casos, não se parece em nada com ele, a interação dentro do jogo cria essa 

imersão que faz com que o indivíduo se veja naquele avatar.  

É por esta razão que, durante nossa descrição dos eventos presenciados na 

exploração em Bloodborne, não conseguimos separar o jogador de sua contraparte 

digital. Como destacado no capítulo anterior, o caçador não é um personagem, mas 

uma representação do jogador no mundo virtual do game, um avatar. E toda a nossa 

descrição daquilo que encontramos em Yharnam passa por esse olhar em primeira 

pessoa: eu enfrentei o inimigo, eu cheguei na área, eu encontrei um item. Para o 

jogador, durante o jogar, não há essa distinção porque a interatividade o coloca 

dentro do jogo, como parte ativa de toda a ação.  

Murray (2003) retrata uma experiência semelhante ao descrever seu 

primeiro contato com o game Mad Dog McGree (AMERICAN LASER GAMES, 

1990). 

Fui imediatamente fisgada. Estava claro para mim que esse era o jogo pelo 
qual havia esperado toda a minha vida. Alegremente, abri meu caminho à 
bala pela cadeia, pelo saloon, pelo estábulo e pelo banco, liquidando os 
bandidos quase tão rápido quanto o jogo liquidava com meu estoque de 
moedas. Mergulhei num estado de profundo devaneio. Finalmente, meu 
filho e minha filha gastaram todas as moedas que tinham e vieram me 
procurar. Quando me virei para eles, estava consciente de ser, ao mesmo 
tempo, duas pessoas bem diferentes: a mãe pacifista fervorosa, que os 
havia levado a passeatas pela paz e proibira qualquer tipo de brinquedo de 
guerra ou de arma, e a pistoleira do Velho Oeste, que cresceu imaginando 
ser Annie Oakley e Wyatt Earp. (MURRAY, 2003, p.63) 

Esse relato mostra como, mesmo ciente que se trata apenas de um jogo, a 

imersão e o agenciamento fazem com que o jogador deixe de ser o indivíduo 

mundano de sua vida cotidiana e assuma outra identidade, aquela apresentada pelo 

jogo. 

Essa mudança acontece porque “o arranjo monitorado de interfaces 

transporta o aparato sensorial e perceptivo aumentado do corpo para uma jornada 

imersiva em um mundo espectral” (SANTAELLA, 2002, p.313). Assim, podemos 

compreender que existem duas representações distintas e simultâneas do corpo 

para o julgamento da percepção: um corpo carnal e outro corpo alternativo, que 

existe apenas dentro do mundo do jogo.  
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Trata-se, portanto, de uma virtualização do corpo que faz com que o jogador 

realmente se sinta como parte do mundo do jogo. Murray (2003) acredita que isso se 

dá porque o computador — e consequentemente o videogame — opera como uma 

extensão de nossa consciência. Já para Flusser (2018), essa noção vai além, uma 

vez que a caixa preta é um aparelho que pode ser instrumentalizado para se tornar a 

prolongação e a emulação de órgãos do corpo. Dessa forma, do mesmo modo que, 

para ele, a máquina fotográfica emula o olho humano, o jogo trata de simular o 

próprio corpo. 

É sob essa perspectiva que podemos dizer que o jogador é devorado pelo 

jogo. Ainda que seja seu corpo carnal o responsável pelo input, é no corpo 

alternativo que se realiza o output. É como se ele desse seu corpo carnal em 

sacrifício para o surgimento de um corpo alternativo, digital, que habita o mundo das 

potencialidades da caixa preta. A partir da interação, ele entra no mundo do jogo — 

ou é por ele devorado — e, com esse corpo alternativo, se torna parte do jogo e a 

viver aquela narrativa ao invés de apenas acompanhá-la. 

Embora tenha um olhar mais crítico sobre os impactos dessa virtualização 

do corpo e de seus impactos no modo como a sociedade consome e se relaciona 

com as imagens, Contrera (2010, p.78) aponta para a inversão existente no 

processo. “Estamos já vivendo em um tempo em que os aparatos tecnológicos não 

são mais próteses humanas, o que vemos é o ser humano [...] como prótese dos 

aparatos tecnológicos”. 

Essa mudança de relação faz parte do processo da própria caixa preta. 

“Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas, pela 

ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado” (FLUSSER, 

2018, p.36). E, da mesma forma que o fotógrafo não compreende os processos da 

caixa preta da foto, o jogador também não é capaz de visualizar o que se passa da 

caixa do jogo — e também passa a ser, por ele, dominado.  

É nesse sentido que temos o devorar edipiano. A diferença, contudo, é que 

esse ser devorado pelo game passa a ser uma etapa fundamental para a produção 

de sentido e não uma punição. A narrativa do game só faz sentido quando o 

indivíduo passa a fazer parte dela. 

Isso significa que, ao jogar, o jogador não está apenas consumindo o game 

e suas imagens, mas também sendo consumido por elas. É a iconofagia descrita por 

Baitello Junior (2014). Para o autor, a nossa voracidade por essas imagens é tão 
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grande que deixamos de decifrá-las e passamos a ser devorados. “Como o alimento 

das imagens é o olhar e como o olhar é um gesto do corpo, transformamos o corpo 

em alimento do mundo das imagens” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.116). Desse 

modo, é possível concluir que essa virtualização do corpo é uma das formas dessa 

iconofagia, uma vez que o jogador não se preocupa em analisar e decodificar essas 

imagens e, nesse processo, acaba se entregando a elas (FLUSSER, 2017). Não há 

uma busca por clarear as imagens porque, ao entrar na caixa preta, ele também se 

torna imagem.  

Assim, se o jogador está dentro do game, o seu papel na realização da 

narrativa se torna ainda mais evidente. Ao mesmo tempo em que é ele quem torna o 

jogo real ao jogá-lo, também tira a narrativa do campo das potencialidades e a 

realiza dentro dessa outra realidade — e é ao viver essa narrativa que ele avança 

também na espiral da hermenêutica, como apresentado no ciclo mágico de 

Arsenault e Perron (2009). Mesmo se tratando de um outro mundo, com regras e 

lógicas próprias, tudo aquilo faz sentido para o jogador porque ele está inserido ali. 

Ele está dentro da caixa preta. 

Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens, conferindo-lhes 
substância, emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro delas e 
transformar-se em personagem [...]. Ao contrário de uma apropriação, trata-
se aqui de uma expropriação de si mesmo (BAITELLO JUNIOR, 2014, 
p.130) 

É por essa razão que a significação só acontece pelo jogar. Construir a 

narrativa de Bloodborne sem jogá-lo é uma tarefa complicada, porque é ao entrar no 

game que o sentido se revela; é ao se transformar em personagem. Como 

apresentado em nossa introdução, não há como apresentar a história do jogo 

apenas com vídeos de YouTube, como outros games permitem. Sem o jogar e a 

interação que isso propõe, não há imersão — e é somente ao entrar na caixa preta 

que o significado pode ser produzido. 

Isso porque, mais do que propiciar a imersão, a experiência e o 

agenciamento, a interatividade é a responsável por essa realização da narrativa. 
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Nesse sentido, o videogame se caracteriza enquanto ergon e vai ao 
encontro da própria reticularidade cotidiana, já que seu significado existe 
basicamente para se ressignificar. Hermeneuticamente, o videogame 
proporciona uma experiência estética que é e sempre será inacabada, 
porque constitui um todo, e não a unidade ou a unicidade de um processo. 
(NESTERIUK, 2009, p. 29).  

É neste contexto que retomamos a ideia do diretor de Bloodborne de querer 

fazer com que o jogador seja coautor de seu jogo (PARKIN, 2015). Não se trata, 

portanto, de criar lacunas na história para que o jogador as preencha, mas de 

entender o videogame enquanto caixa preta e usar a jogabilidade para trazer o 

jogador para dentro de sua narrativa, para que ele possa, a partir do jogar, realizá-la. 

É ao se transformar em imagem que o jogador se torna capaz de entrar no ciclo 

mágico do game e percorrer pelas espirais do gameplay, da narrativa e da 

hermenêutica e encontrar o sentido daquilo que a TV lhe mostra. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao discorrer sobre a relação do ser humano com a imagem, Flusser (2017) 

aponta para a capacidade que estas têm de seduzirem o indivíduo, invertendo sua 

principal função. Ao invés de fazerem a mediação entre o ser humano e o mundo, 

elas se entrepõem de modo a fazer com que o indivíduo passe a viver em função 

dessas imagens. O autor chama essa inversão de idolatria, um movimento que faz 

com o indivíduo passe a enxergar o mundo sob essa ótica mágica de quem não é 

capaz de decifrar essas imagens. “Trata-se da alienação do homem em relação a 

seus próprios instrumentos” (FLUSSER, 2018, p.17). 

No entanto, como vimos no capítulo anterior, é justamente essa alienação ao 

aparelho que permite que o jogador entre no game e faça parte dele, podendo 

realizar a narrativa existente nessa caixa preta. A mágica é fundamental no 

processo: sem ela, o jogo é apenas um software comandado por zeros e uns em 

linguagem binária que respondem a comandos dados pelo jogador. O Jogo’ se 

realiza apenas quando o jogador se entrega às imagens. 

Essa característica é algo que outros autores apontam como algo natural do 

que é o jogo. A ideia do círculo mágico de Huizinga (2017), por exemplo, já 

evidencia o quanto esse olhar magicizante se faz presente dentro da lógica do 

game. Para o autor, jogo existe dentro de um espaço delimitado que possui suas 

próprias regras, as quais não precisam ser necessariamente as mesmas do mundo 

cotidiano. Trata-se de um mundo temporário dentro do mundo habitual. No círculo 

mágico, o que vale são as leis do jogo e é o que difere, por exemplo, uma luta MMA 

de uma briga qualquer. No caso da luta, as regras que valem são a do esporte em 

questão: o octógono representa esse círculo mágico que permite que socos e chutes 

possam ser dados sem qualquer punição. Caso o mesmo se repetisse em uma 

briga, poderia se tornar caso de polícia. 

É essa lógica que o autor aponta ao descrever o círculo mágico na qual o 

jogo está inscrito. E, embora o conceito seja atualizado por Arsenault e Perron 

(2009) para descrever o processo de significação e a relação do jogador com o 

gameplay e a narrativa, a ideia original do círculo nos permite visualizar o quanto o 

jogar é um ato mágico. A diferença, contudo, é que, com o jogo digital, não estamos 

mais falando apenas de uma arena, mas de uma outra realidade, um mundo virtual 

que se apresenta para o jogador por meio de uma tela. É graças ao círculo mágico 
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que, em Bloodborne, o jogador pode se tornar um caçador que bebe um sangue 

medicinal para poder enfrentar feras gigantes sem estranhar o quão irreal isso pode 

ser. Nas regras do jogo, isso é plausível.  

Partindo dessa ideia do jogar enquanto um ato mágico, a entrada no círculo 

mágico está diretamente atrelada ao processo iconofágico que vimos nos capítulos 

anteriores, no qual o jogador passa a fazer parte do jogo ao se tornar imagem. Essa 

entrada na área do jogo é marcada também por um deslocamento do tempo e 

espaço mundano para o tempo e espaço do jogo: no círculo mágico, o jogador dá 

seu corpo carnal como sacrifício para viver como imagem em outra realidade com 

seu corpo alternativo que possui uma lógica diferente de espaço e do próprio tempo. 

Huizinga (2017, p.13) já aponta essa aproximação com o ritual ao apontar 

que, “tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo, o 

‘lugar sagrado’ não pode ser formalmente distinguido do terreno do jogo”. Para o 

autor, ambos criam mundos temporários dentro do mundo do mundo habitual 

dedicados à prática de uma atividade especial. O que descrevemos nos capítulos 

anteriores, portanto, foram as etapas e impressões desse deslocamento para o 

mundo temporário do jogo enquanto um corpo alternativo.  

É por esta razão que a percepção do jogador desse corpo alternativo, digital, 

se confunde com o seu eu carnal. Ainda que saiba que tudo não passa de um jogo, 

ele já entrou no campo magicizante do game, no círculo mágico, e lá dentro se 

tornou imagem.  

Essa confusão é resultado desse deslocamento, que nada mais é do que um 

ritual em seu sentido mais básico (ELIADE, 2000). E o que vimos em nossa 

exploração etnográfico é o modo como essa fronteira entre as duas realidades s 

desfaz. À medida que o jogador mergulha na caixa preta do game, mais envolvido 

com o ritual ao qual se dispõe a participar — até chegar ao ponto em que o 

personagem-avatar e jogador passam a se misturar dentro da nova realidade.  

Ao falar sobre a importância da imersão dentro da experiência do jogo, 

Gomes (2009, p.74) aponta justamente que essa característica é a responsável por 

criar ao jogador a sensação de que ele entrou em outro universo espaço-temporal. 

Em nossa análise, isso só aconteceu quando entramos em Bloodborne. Foi ao 

sermos devorado por ele que encontramos os sentidos de elementos que, até então, 

pareciam não estar relacionados. A conexão desses pontos só acontece quando 

você deixa de ser jogador para se tornar parte daquela realidade. 
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Dessa forma, nossa entrada autoetnográfica no mundo do jogo nos faz 

entender o jogar como um ritual iconofágico no qual o jogador dá seu corpo para se 

transformar em imagem para que este corpo-imagem realize a narrativa mítica 

(ROCHA, 2012). É por essa razão que, embora saibamos que Yharnam nunca 

existiu e que a loucura dos Eminentes jamais atormentou os homens, essa narrativa 

se torna real para o jogador. Ao jogar, passamos por esse ritual que nos leva ao mito 

do jogo e é isso que nos faz estar no centro daquelas experiências, uma vez que é 

essa catarse proporcionada pelo rito que faz com que o indivíduo se projete na 

narrativa a ponto de acreditar que a viveu por completo (CAMPBELL, 2007).  

É por esta razão que o sentido de um game só se realiza para o indivíduo à 

medida que ele joga e avança pelas espirais da experiência. Ele é deslocado para a 

realidade mágica do jogo e, a partir da jogabilidade, torna a narrativa do campo das 

potencialidades e a torna real — e é nesse momento que a hermenêutica se faz. E 

isso é algo que depende da sua interação com o game e com a sua imersão. Se ele 

não entrar no jogo, não participa desse ritual iconofágico e deixa de se tornar 

imagem, quebrando o processo. 

Isso ajuda a explicar porque, no caso de Bloodborne, o jogar é fundamental 

para dar forma à trama. Apenas assistir ao jogo no YouTube, por exemplo, elimina a 

interação e, consequentemente a imersão. De tal modo, não há como realizar a 

narrativa uma vez que a condição básica do ritual deixa de existir.  

Outro detalhe é que possivelmente quem joga também não seja capaz de 

perceber todo esse processo. É a mágica da caixa preta: ao entrar no rito do jogo, 

deixamos de ver o funcionamento do aparelho. Pouco importa como as informações 

sobre o enredo de Bloodborne se conectam a partir da nossa experiência com o 

gameplay, mas em como eu, enquanto o avatar de um caçador, sou capaz de 

entender o que aconteceu em Yharnam à medida em que derroto os monstros que a 

assombram.  

 O jogador se torna imagem porque ele aceita a regra do jogo e não se 

importa com as estruturas, para o que existe entre input e output: ele aceita a ilusão 

e se entrega a ela, vivendo e realizando uma narrativa. E isso só acontece por meio 

do ritual. Sem ele, não existe jogo. E se tenta desvendar o que acontece no 

aparelho, a mágica se desfaz. 

Nesse sentido, só é possível montar o quebra-cabeças de Bloodborne e 

tornar essa narrativa real quando o jogador se entrega ao game e vive essa 
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representação no tempo e espaço mágicos do jogo. É a velha máxima do a jornada 

vale mais do que o destino, com a diferença de que, no caso do game, é a jornada 

do gameplay que dá sentido do destino/narrativa. E isso só acontece porque o 

jogador se entregou ao contexto do mito e aceitou vestir a máscara daquele 

personagem para estar no jogo. 

E se entendemos, portanto, o jogar como um ritual iconofágico que produz 

sentido, novas questões se levantam que pautam futuras pesquisas e dão 

continuidade aos pontos levantados nesta pesquisa. Exemplo disso é o próprio 

papel do jogador no processo. Estando dentro da caixa preta, como ele percebe 

essa produção de sentido e como essa virtualização do corpo interfere na recepção 

do conteúdo transmitido pela narrativa? Como apontado em capítulos anteriores, o 

foco desta pesquisa não está no comportamento humano, mas na experiência do 

jogar — logo, o recorte sobre as interações do jogador dentro desse ritual são um 

dos possíveis caminhos pelos quais o estudo pode seguir. 

Outro desdobramento possível está no conteúdo dessas narrativas. Ao se 

tornar imagem e entrar no mundo do jogo, o jogador passa a viver aquela realidade 

e a viver sobre as regras impostas pelo game. Mais do que a própria jogabilidade, 

trata-se de uma lógica interna única daquele mundo, entendendo-o como um mundo 

possível (CALVINO, 1999) com sua própria dinâmica, leis e contextos — o que, 

significa que, em determinados casos, é possível adotar o mesmo olhar 

antropológico da nossa realidade para aquele contexto em específico e observar, 

por exemplo, as mitologias criadas em cada uma dessas realidades — sobretudo no 

caso de jogos com universos compostos por mais de um jogo. 

Pensar os jogos digitais como mundos possíveis abre um leque de 

potenciais estudos e enfoques. Além do olhar para a organização de seus mitos 

particulares, entender o game como um espaço regido por suas próprias regras e 

dinâmicas nos permite observar como questões do nosso mundo são abordados 

dentro desses pequenos universos — o que faz com que as possibilidades sejam 

inúmeras, tal qual a caixa preta, que é o próprio jogo. 
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ANEXO 1 – MARCAÇÃO DE TEMPO 
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ANEXO 2 – ANOTAÇÕES ETNOGRÁFICAS 
 

 

 
 



124 
 

 

 

 



125 
 

 

 
 

 

 


