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RESUMO 

 
Este iminente projeto de pesquisa tem como objetivo, investigar a relação entre o 
potencial rizomático, segundo a visão de Deleuze e Guattari, nas narrativas digitais 
interativas presentes nos indie games, de maneira especial no jogo The Terraformer 
(Duna Games, 2018) e o engajamento comunitário, cultural e social que essas 
narrativas possuem, reconfigurando as noções de Storytelling para uma maior 
identificação e representatividade do interator, onde imersão, interatividade, 
integração e impacto ganham uma nova dimensão como produtos da cultura indie 
game, termo usado em mídias para designar o tipo de produção especificamente 
diferente do mainstream, que não se utiliza de grandes publicadoras de jogos 
eletrônicos para sua distribuição. 

 
Palavras-chave: Storytelling; jogos eletrônicos; narrativas rizomáticas; indie game. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Em 2017 fui convidado pela Duna Games para escrever um argumento 

baseado numa premissa de um jogo independente de ficção científica com total 

liberdade criativa. Desenvolvido no gênero de ficção científica, o jogo em 3D se 

diferencia por proporcionar ao jogador, marcante imersão no universo proposto, 

utilizando elementos narrativos que reflitam sobre o futuro da humanidade, detalhes 

1 Trabalho apresentado no GT4 Comunicação, Narrativa e Tecnologia do 4o CAPPA realizado nos dias 21 a 22 de 
maio de 2018. 
2 Estudante de Pós-Graduação 1º. semestre em Cinema e a Linguagem Audiovisual pelo Instituto Graduarte, 
email: samuelperegrino@hotmail.com. 
2 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Cinema e Audiovisual da UEG, email: marcelo.costa@ueg.br. 
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artísticos que proporcionem momentos de contemplação e uma trilha sonora dinâmica 

que esteja intimamente ligada ao desenvolvimento das ações. No enredo proposto de 

The Terraformer, o jogador é um explorador espacial terraformador, um representante 

de uma civilização avançada, visitante de mundos mortos ou novos demais para 

abrigar vida. 

Um dos fatores dessa aproximação foi minha experiência como roteirista e 

diretor de quatro curta-metragens, produzidos como trabalhos práticos nas disciplinas 

do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, entre 2014 e 

2017. O processo de desenvolvimento de The Terraformer me levou por um trajeto 

distinto do estudado na academia, onde a pesquisa de roteiro se debruça sobre a 

linguagem do cinema e sua gramática. Foi a primeira vez que fiz uso da estrutura 

narrativa baseada em noções do Storytelling tradicional para o desenvolvimento de 

uma história no contexto teórico do game design. A cada etapa de criação, pude 

perceber as semelhanças entre as duas estruturas narrativas, porém, no roteiro de 

game, as camadas de uma narrativa rizomática surgiam, a medida que as 

possibilidades e as belezas das tramas de formas não-lineares se avultavam. 

Atualmente, esta pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento, abarcada 

no Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação e Audiovisual - CRIALAB, 

vinculado ao Grupo de Pesquisa Centro de Investigação e Realização Audiovisual do 

Câmpus Goiânia-Laranjeiras da Universidade Estadual de Goiás, sendo orientada pelo 

professor e mestre Marcelo Henrique da Costa. 

 
2 QUESTÃO PROBLEMA 

 
A narrativa dos games como uma emergente e nova forma de arte 

(CRAWFORD, 1984) se organiza como variações do dispositivo cinematográfico 

com sua interface mediada por uma imagem delimitada numa tela (MANOVICH, 

2001). O problema da presente proposta de pesquisa propõem traçar similitudes entre 

a narrativa dos jogos e a estrutura dramática que compõe um roteiro cinematográfico. 

Várias questões se fazem presente ao estabelecer esse paralelismo, sendo que, 

inspiram esse trabalho: onde se situa a narrativa do game? Quais suas discrepâncias 

de outras narrativas? Como se dá essa reconfiguração e rearranjo da história com 

infinitos desdobramentos narrativos? E, de que forma, as noções do Storytelling, 

aplicada ao design das narrativas digitais, através de suas características rizomáticas, 
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podem gerar uma experiência imersiva entre jogador/jogo (ou interator/sistema)? São 

provocações que suscitam essa pesquisa. 

 
 
3 OBJETIVO 

 
Objetivo geral 

 
A partir das referências teóricas supracitadas e partindo do entendimento do 

contexto da cultura indie game (jogos eletrônicos desenvolvidos de forma 

independente da grande indústria de games), o objetivo geral dessa pesquisa é o 

de compreender e estipular relações entre as narrativas digitais e uso das técnicas 

de Storytelling como potencializador do desdobramento interativo, traçando as 

apropriações e convergências da estrutura narrativa do cinema no indie game The 

Terraformer. 

Objetivos específicos 
 

a) Realizar uma discussão acerca da cena independente dos indie games, 

incluindo a cena independente goiana, no intuito de buscar entender e aperfeiçoar 

o objeto central deste trabalho: a reconfiguração do Storytelling aplicado à uma 

narrativa digital original: suas particularidades, no que tange à estrutura, modos 

de interação e imersão do sujeito interagente/player; 

b) Amparados pela discussão formal advinda do terreno das relações entre 

narrativa cinematográfica e narrativa imersiva dos games, nossa intenção é 

analisar e compreender como se dá a relação entre a estrutura narrativa clássica 

aplicada às narrativas interativas digitais; 

c) Organizar os resultados da análise com as reflexões teóricas propostas pela 

conceituação teórica, buscando responder ao objetivo geral e específicos 

propostos divulgando os resultados dessa pesquisa como fonte de conhecimento 

para grupos de interesse e a comunidade em geral; 

d) E, por fim, durante todo o processo, será elaborado o roteiro do game The 

Terraformer já em fase de programação, levando-se em conta todas as etapas 

precedentes. 
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4 JUSTIFICATIVA 
 

Essa pesquisa surge da busca pela compreensão da estrutura narrativa 

presente nos jogos eletrônicos, enquanto objeto midiático per se e também na sua 

relação com a prática cultural emergente dos indie games, sua produção midiática 

em interface com o cinema, e a narratologia. Com isso, pretende-se trazer uma 

reflexão sobre o processo imersivo entre jogador/jogo (ou interator/sistema) que 

dialogue com as questões propostas na grande área de Comunicação, integrando o 

escopo dos estudos da narratologia, novas mídias e games, para que possam servir 

de subsídios ao desenvolvimento do roteiro do indie game The Terraformer. 

Esperamos entender como se processa a relação entre as narrativas 

tradicionais e as complexas narrativas digitais interativas, através de um estudo 

acadêmico e científico inédito, que traz como escolha do corpus de análise, um 

jogo eletrônico independente goiano. 

 
5 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada neste trabalho será dividida em duas etapas: a 

primeira visa buscar uma fundamentação teórica baseada na pesquisa 

bibliográfica, a qual terá como fontes, livros, artigos impressos e online, teses, 

dissertações e textos de outra natureza que abordem a temática central deste 

trabalho. 

A segunda, almeja uma análise formal e sistemática da estrutura narrativa 

do roteiro do jogo eletrônico selecionado como parte do corpus da pesquisa, 

tendo por base a experiência empírica do autor no desenvolvimento do roteiro e 

gameplay de um jogo enquadrado na categoria indie games. 

 
 

Ferramentas principais 
 

Para o melhor desenvolvimento do roteiro de uma estrutura interativa onde 

para cada ação do jogador se desdobra múltiplas possibilidades de escolhas, foi 

escolhido as seguintes ferramentas: 

Twine: software para criação de histórias lineares não interativas / online e offline. 

Utilizado para o desenvolvimento dos desdobramentos narrativos. 
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Celtx: programa de computador multi-plataforma livre, de pré-produção, seja de 

um filme, peça teatral ou animação. Será usado para a criação da escaleta para os 

blocos dramáticos. 

Writeduet: processador de textos criado para escrever roteiros audiovisuais online. 

Aplicado para a escrita do roteiro dividido por cenas. 

Slack: gerenciador de comunicação entre equipes de trabalho. Usado para 

compartilhamento. 

Trello: ferramenta utilizada para gerenciamento de projetos. 
 
 
6 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 
Considerando a produção bibliográfica nos campos da estrutura narrativa, 

do roteiro cinematográfico e das discussões formais da linguagem, devemos 

destacar alguns dos autores cujas obras constituem a fundamentação deste 

projeto: David Bordwell, Cristopher Vogler, Syd Field, Fernando Mascarello, 

Joseph Campbell, Paul Ricoeur e Ismail Xavier, além do entrecruzamento das 

narrativas digitais interativas com o conceito de rizoma, que se apropria do 

pensamento filosófico não-linear trazido por Gilles Deleuze e Félix Guattari e que 

amplia o entendimento sobre a noção de desdobramentos, possibilidades de 

construção e rearranjo da história. A estrutura rizomática será aplicada na 

construção narrativa do jogo The Terraformer que será aberta e expansiva, tendo 

em vista as múltiplas possibilidades e suas consequências no processo de 

exploração narrativa dentro de ambientes ou sistema multimidiático, que 

possibilita a inserção simultânea de diferentes estímulos de elementos sígnicos, 

tais como recursos textuais, sonoros, imagéticos. Em sua essência, a multimídia 

apresenta um panorama aleatório sequencial e rizomático. 

(...) os caules de rizoma não param de surgir das árvores, as massas e os 
fluxos escapam constan- temente, inventam conexões que saltam de 
árvore em árvore, e que desenraizam: todo um alisa- mento do espaço, 
que por sua vez reage sobre o espaço estriado. Mesmo e, sobretudo os 
territórios são agitados por esses profundos movimentos (GUATARRI; 
DELEUZE, 1997: 221). 

Para a elucidação da cultura indie game e sua identidade cultural e 

sociológica no contexto Pós-moderno compreendida pela ótica dos estudos de 
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jogos (game studies) e novas mídias, torna-se necessário o estudo de autores 

como: Niels Hoogendorn, Emmanoel Ferreira, Stuart Hall, entre outros. 

Será analisado neste trabalho "A Jornada do Herói", padrão narrativo 

desenvolvido por Campbell no livro "O herói de mil faces" lançado em 1949, que 

até hoje é a base estrutural da narrativa clássica presente nas produções ocidentais 

que se utilizam das noções do Storytelling à luz do estudo dos mitos para contar 

suas histórias. A "Jornada do Escritor" foi colocada em prática de várias maneiras 

por escritores e roteiristas, mas também, psicólogos, professores, executivos de 

publicidade e agora, os designers de vídeo games, na maioria das como "uma 

forma, não uma fórmula" (VOGLER. 1998, p. 14). 

 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os jogos eletrônicos independentes, nos últimos anos, cresceu de forma 

exponencial, graças ao avanço de novas tecnologias que possibilitaram a criação de 

plataformas de publicação e distribuição de games e fóruns que se tornaram grandes 

comunidades virtuais, compartilhando informações, alimentando a cultura indie game 

e expondo novos jogos e tutoriais para o uso de novas ferramentas e softwares. Esses 

novos desenvolvedores operam de maneira autônoma à indústria mainstream, 

financiando com seus próprios bens a criação e a publicação de seus jogos 

independentes. Entretanto, “traçar uma definição razoável do que seriam os indie 

games não é tarefa das mais fáceis” (FERREIRA, 2014, p. 6). O conceito de 

independência passa pela concepção dos padrões, convicções e a idiossincrasia que 

compõe a cultura indie no cenário dos games. Pretende-se com essa pesquisa, 

aprofundar-se no estudo do termo independente enquanto característica sócio-cultural 

mais abrangente, à noção dos jogos eletrônicos, inserido no contexto de Pós- 

modernidade, tendo como finalidade: desenvolver uma pesquisa que servirá de 

fundamentação para a criação do roteiro inédito do jogo independente goiano "The 

Terraformer", primeiro produto neste segmento criado pelo autor/proponente deste 

projeto. Para se chegar a essa finalidade, será realizada uma revisão bibliográfica dos 

conceitos de narrativa e narrativas interativas presente nos indie games, e por fim, 

uma análise qualitativa do design da narrativa do jogo eletrônico selecionado como 

corpus dessa pesquisa para que com isso, ao final da pesquisa, se tenha elementos 
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suficientes para o desenvolvimento do roteiro de um game goiano criado por esse 

proponente: The Terraformer. 
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