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CAPÍTULO IV 

NARRATIVAS TRANSMÍDIA E GAMEBOOKS: UM 
OLHAR SOB OS PRINCÍPIOS DO PARADIGMA DA 

COMPLEXIDADE 

Prof. Eng. Jesse Nery Filho 
Universidade de Aveiro, Portugal 

Instituto Federal Baiano, Brasil 

Resumo 

Esse artigo é um estudo bibliográfico que busca clarificar as definições de gamebooks, des-
construindo todo o senso comum a cerca dessa mídia, demonstrando que as características de 
livro eletrônico e jogos digitais se fundem para dar origem a uma nova plataforma. Nesse texto 
perpassamos desde a origem e alguns exemplos de gamebooks na visão de alguns autores para 
assim então analisar quais as contribuições dessa plataforma nas estratégias de criação de na-
rrativas transmidiáticas, para isso lanço mão dos princípios da complexidade de Morin (o cir-
cuito retroativo, a auto-organização e o princípio da incerteza), observando como esses 
princípios fortalecem as definições de Jenkins a respeito da narrativas transmidiáticas e qual 
o novo papel dos gamebooks nesse universo contemporâneo. 

Palavras-chave 

Gamebook, Narrativa Transmidiática, Complexidade. 
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1. Introdução: games e livros digitais 

Estudos sobre jogos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores como 
Huizinga (2007), Callois (2001) e outros pesquisadores, seja na área da fi-
losofia ou mesmo na história. A atividade lúdica existia mesmo antes do 
jogo, porém o brincar não possui tantas regras, a diversão é a prioridade. 
De acordo com Huizinga (2007), conceitua-se brincar como as primeiras 
atividades que construíram os primeiros jogos, pois o jogo acontece em um 
certo espaço e tempo, deve conter regras e criar grupos sociais e 

só se torna uma necessidade urgente na medida em que o prazer por ele 
provocado o transforma numa necessidade. É possível, em qualquer mo-
mento, adiar ou suspender o jogo. Jamais é imposto pela necessidade física 
ou pelo dever moral, e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado 
nas "horas de ócio" (Huizinga, 2007, p.10). 

Conclui-se que se o jogar for imposto ou forçado, deixa de ser jogo. Logo, a 
característica de ser livre é importante quando se define jogo. Os que fazem 
dos jogos um ofício, em certos momentos podem se divertir, mas haverá o 
momento em que a obrigação será maior do que o prazer, não haverá a di-
versão.  

Entrar num estado de imersão é o que Huizinga define como o círculo má-
gico. O jogo é um sub-refúgio para aqueles que procuram uma evasão do 
mundo real e escolhem ser algo que não podem ser pelo fato de que a socie-
dade os proíbe de sê-lo ou pelo risco que isso proporcionaria. Mas nem tudo 
no jogo é inútil: muito do que é aprendido no jogo pode ser usado no nosso 
dia a dia. Alves (2002, p. 439) afirma que os jogos “...possibilitam às cria-
nças e aos adolescentes aprender, se comunicar, formar relacionamentos, 
desenvolvendo habilidades motoras, linguísticas e sociais, potencializando 
a construção de novos olhares, significados e significantes para a sociedade 
na qual estão inseridos”  

Caillois, por sua vez, discute que há uma aprendizagem no jogo, mas o que 
foi gasto durante o jogo nele fica, pois 

no fim do lance, tudo pode e deve voltar ao ponto de partida, sem que nada 
de novo tenha surgido: nem colheitas, nem objetos manufaturados, nem 
obra-prima, nem capital acrescido. O jogo é ocasião de gasto total: de 
tempo, de energia, de engenho, de destreza e muitas vezes dinheiro para 
compra de acessórios ou para eventualmente para pagar o aluguel do local 
(2001, p.25). 

Para Caillois (2001), o jogo não é aprendizagem para o trabalho e sim ante-
cipação para a vida adulta, pois o jogador pode representar diferentes pa-
peis, pessoas ou personagens, caracterizando o que o autor denomina de 
mimicry (Caillois, 2001). Crawford (1984), por sua vez, descreve que, além 
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desse aspecto, há a necessidade de jogar pela exploração ou fantasia, como 
os filmes, os livros e as músicas fazem. 

Outra necessidade é a criação de círculos sociais potencializando a in-
teração com as pessoas ou, ainda, para que as pessoas se mantenham em 
forma. Crawford (1984) destaca, também, duas características presentes no 
jogo: o conflito e a segurança. O conflito surge quando existe uma dicoto-
mia, seja entre o jogador e o sistema, para solucionar um problema, ou en-
tre vários jogadores. Não necessariamente o conflito demanda a violência 
e, sim a divergência de interesses: enquanto um dos lados interessados se 
aproxima do objetivo, o outro o afasta. Já a segurança é a consequência do 
conflito, já que o jogo pode ser uma forma segura de experimentar outras 
realidades, impedindo que riscos ou danos sejam causados ao jogador. 

Creio que uma definição atual do que são os jogos hoje é a apresentada por 
Salen & Zimmerman (2012, p. 76): “O jogo é um sistema no qual os jogado-
res se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implica 
em um resultado quantificável”. Esses autores, após um estudo sobre as 
abordagens de Huizinga (2007), Caillois (2001), Crawford (1984) e outros, 
conceituam jogos de forma mecanicista, pois verificam entre os autores 
quais suas similaridades, deixando de fora algumas características, como o 
lúdico e a liberdade. Essa análise pode ser vista no quadro a seguir. 

Figura 1 - Características dos jogos 

 
Fonte: Salen & Zimmermam (2012) 
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Analisando essa definição, podemos dizer que jogo é um sistema, pois pos-
sui entrada, processamento e saída. Temos, então, de certa forma, uma in-
teração entre os jogadores e o jogo, que se envolvem num conflito artificial, 
ou seja, no limiar entre a realidade e o artificial. As regras e o resultado final 
são elementos fundamentais para o jogo, mas não são suficientes, pois a 
livre escolha do jogo associado à interação lúdica são o que diferem o jogo 
de outra atividade qualquer. 

Nos últimos anos, os jogos têm sido usados para o aprendizado, seja em sala 
de aula ou em casa. Arruda (2011, p. 111), acredita que: 

...os desafios cognitivos do ato de jogar videogame são muito mais provei-
tosos quando comparados a outros gêneros educativos dos espaço escolar, 
como, por exemplo, os jogos ‘educativos, vídeos ‘educativos’, músicas ‘edu-
cativas’, dentre outros. 

As vantagens da utilização dos jogos residem no fato de que as mídias, co-
mumente, usadas em sala de aula se assemelham com a própria estrutura 
tradicional de ensino, que, muitas vezes, o professor ainda tem difículdades 
de pôr em prática. Prensky (2007) também acredita que a aprendizagem 
baseada em jogos digitais ajuda a interiorizar conteúdos que as vezes são 
considerados enfadonhos. De acordo com Prensky (2007), as principais ha-
bilidades desenvolvidas pelos games geram uma capacidade de aprender ou 
de resolver problemas mais rapidamente – se resolução de problemas de 
raciocínio lógico, cria-se até uma habilidade de processamento de infor-
mações de forma paralela e não linear.  

Essas novas habilidades são demandadas cada vez mais pelo aparecimento 
das novas mídias, que se tornam partes do nosso dia a dia. Os livros, por 
exemplo, vêm sofrendo mudanças, seja na forma de exibição ou na sua ma-
nipulação. Desta forma temos que descrever as categorias de livros digitais 
e quais as suas principais características. Durante séculos, os livros eram 
definidos como uma mídia física e de estrutura linear, porém, nas últimas 
décadas, essas duas características foram ultrapassadas com a chegada da 
tecnologias digitais e das exigências dos novos leitores contemporâneos 
(Flexor 2011). Emergem disso as mais diversas definições sobre livro digi-
tal, as quais serão aqui diferenciadas. 

Existem três grandes distinções entre o que é chamado de livro-arquivo, 
livro digital ou e-book. Os livros-arquivo são mais focados no conteúdo, ge-
ralmente são encontrados em extensão PDF e ePub, o que demanda sempre 
um software para fazer a leitura. De acordo com Manovich citado por Bi-
tencourt (2014), os livros-arquivo incorporam características de uma mídia 
independente, ou seja, são construídos independente de qual suporte eles 
serão lidos ou acessados, o que faz ele ter poucas características de uma 
mídia nova. 
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A segunda mídia, intitulada de livro digital, é composta pelos leitores ou e-
readers, com foco na leitura de arquivos, dependendo dos livros-arquivo 
descritos anteriormente, pois sem eles são apenas softwares vazios, servem 
como um meio visualização de dados e de venda para grandes plataformas 
de leitura como Kindle, Adobe, Kobo, Saraiva, Google, Apple e outros. En-
quanto os livros-arquivos trazem consigo a criptografia para o DRM, os e-
readers viabilizam o gerenciamento dos direitos digitais. Mas, além do for-
mato de software, também existem os hardwares específicos para leitura, 
como Kindles, Kobos, Nooks. Esse tipo de mídia, às vezes, usa recursos de 
mídias antigas para simular o livro impresso e faz uso de características de 
novas mídias para dar mais propriedades ao livro, como a pesquisa, dicio-
nário, lembretes e outros (Manovich, apud Bitencourt, 2014). 

Por fim, temos os livros aplicativos ou chamados de appbooks, que visam à 
experiência do usuário e, geralmente, não dependem de arquivos externos, 
já que todo conteúdo é interno ao software. Dessa forma, essas mídias são 
menos portavéis, pois fazem o trabalho das duas mídias anteriores, mas po-
dem dar a possibilidade de integração com outras mídias, explorando as 
ferramentas do hardware, o que pode ser um ponto forte; se não houver 
uma ampla distribuição, entretanto, pode ficar restrito somente a um ou 
outro Sistema Operacional, por exemplo. Assim como o e-readers, o ap-
pbook usa recursos de mídia antiga para simular o livro impresso, mas pode 
apresentar mais características de novas mídias, explorando as animações, 
jogos, realidade aumentada e outros (Manovich, apud Bitencourt, 2014). 

Percebe-se que o livro toma uma outra forma e, de acordo com Flexor (2011, 
p.3),  

...por parte da literatura, a natureza da cultura digital não permite mais 
que se defina o objeto em questão (o livro) a partir do suporte sobre o qual 
se acomoda. Do contrário, o termo digital mais que referente ao meio, diz 
de um movimento cultural que atravessa não apenas o livro, mas o perfil 
cognitivo dos leitores, bem como os respectivos processos de subjetivação 
quando da interação entre as partes, em um caminho de convergência e 
fluidez. 

Desta forma, o livro continua a existir, o que muda é o meio pelo qual o 
conteúdo chega ao leitor, pois o leitor mudou, o mundo inteiro mudou à sua 
volta e acompanhar essas mudanças é o que fazem (ou tentam) os novos 
produtores de conteúdo. Logo, tanto os jogos quanto os livros cativam esses 
leitores/jogadores.  

2. Gamebooks 

A partir dessas características, tanto de games quanto de livros digitais, 
surge a categoria de mídia denominada gamebook. Porém várias mídias 
estão surgindo nas AppStores que se denominam game, mas se aproximam 
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de um livro digital ou às vezes, é possível encontrar games nas categorias 
de livros. O termo gamebook pode, ainda, ser pouco difundido e não cate-
gorizado em algumas lojas de aplicativos, mas desde 1994 já é uma reali-
dade, existindo até mesmo um guia de referência internacional para livros 
interativos, produzido por Demian Katz.  Em seu site é possível encontrar 
mais de 40 páginas web de autores e ilustradores de gamebooks e mais de 
20 páginas web de sistemas de criação de gamebook (Katz, 2014). 

De acordo com Katz (2014), a origem do gamebook está associada aos livros 
com histórias bifurcadas, nos quais o leitor escolhia o fim desejado. Jorge 
Luis Borges é um desses autores que, na década de 40, já escrevia esse tipo 
de obra, como a ficção Examen de la obra de Herbert Quain, que disponibi-
lizava para o leitor 9 finais diferentes a depender das escolhas das bifur-
cações (Katz, 2014).  

Katz (2013a) também propõe uma categorização dos livros-jogos, os dividi-
ndo em três tipos: 

- Livros escolha sua própria aventura (CYOA – Choose Your Own Ad-
venture); 

- Livros que utilizam um sistema externo de regras de Role Playing 
Game (RPG);  

- Livros de RPG que já incluem suas próprias regras. 

 

A primeira categoria de gamebook descrita por Katz, são os livros comuns 
que possuem a história bifurcada e que o leitor escolhe o caminho a trilhar 
como o Examen de la obra de Herbert Quain  ou o livro O Jogo da Amare-
linha, escrito em 1963 por Julio Cortázar, no qual o leitor pode seguir a 
leitura natural do livro ou seguir a ordem estabelecida pelo autor na tabela 
de orientação, disposta no início do livro, que indica uma leitura diferente 
da normal, saltando e alternando capítulos (Ferraz, 2004). 

A segunda categoria de gamebooks seguindo a estratégia do clássicos RPG. 
Esses tipos de jogos originou-se nos Estados Unidos na década de 70, na 
tentativa de transição dos War Games (jogos de estratégia) para um jogo 
interativo, e ficou conhecido como Dungeons & Dragons - D&D (Mello, 
2016). Os jogos de RPG necessitam de um livro que contam uma história e 
um dos jogadores será o que irá dar mais elementos a essa história e as re-
gras. Porém, nem sempre há a disponibilidade de se ter vários jogadores 
para uma partida, nesse caso os gamebooks da terceira categoria podem ser 
utilizados por um único jogador/leitor. 

Essas primeiras definições de gamebook, baseiam-se bastante em mídias 
de narrativa bifurcadas, outro exemplo de mídia bifurcada é o filme Smo-
king e No smoking, do cineasta Alain Resnais, que propõe vinte e quatro 
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possibilidades de ocorrência, cuja base é uma situação inicial simples e de-
pois tem 4 finais distintos, ou ainda o filme Corra, Lola, Corra de Tom 
Tykwer que apresenta três possíveis finais da louca corrida de Lola para 
salvar o namorado (Alves, 2005). 

Na perspectiva de um gamebook digital, as primeiras criações surgem com 
o hipertexto como pano de fundo para fazer a releitura do físico num meio 
eletrônico, as âncoras dos links possibilitando com que o leitor possa fazer 
as escolhas como em um CYOA, depois a inserção do acaso com a randomi-
cidade de dados se aproximando de um solo RPG. 

Figura 2 - An assassin in Orlande 

 

Fonte: Gamebook adventures, 2014 

Nessa perspectiva temos como exemplo a empresa Gamebook Adventures , 
que já desenvolveu cerca de 20 aplicativos que possuem essa característica 
de narrativa bifurcada. Em alguns momentos, porém, a escolha não é so-
mente do leitor, dependerá também da interação com dados para poder 
avançar ou retroceder. A Figura 2, acima, mostra o gamebook An Assassin 
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in Orlandes, um exemplo de decisão tomada por jogo de dados. Se o perso-
nagem se envolveu numa luta, o resultado do lance de dados definirá para 
qual página o leitor irá seguir, aproximando-se dos jogos de RPG de tabu-
leiros. 

Os elementos de games estão evoluindo e fazendo com que esses game-
books sejam mais atrativos e interessantes, fazendo uso das multimídias, 
não só o hipertexto é utilizado, mas a animação, o áudio, os inputs/in-
teração com o usuário seja através de mouses, toque ou teclado. A mistura 
de elementos de jogos faz com que a mera escolha de página seja substituída 
por um minigame e que incorporam mais mecânicas de interação.  

As características de um gamebook mais atual estão em processo de ama-
durecimento e podem beber de cada uma das fontes. Ter uma dosagem de 
cada uma delas também é fundamental para que os públicos que podem ser 
vistos como distintos possam se interessar em consumir essa nova tecnolo-
gia. Nesse caso, nem muito texto para os que gostam mais de jogar e tem 
uma personalidade mais hiperativa e as características de jogo não ser do-
minante para que a narrativa seja deixada de lado. 

Olhando para a evolução dos videogames, estes tiveram um momento de 
virada que deixaram de ser jogos sem narrativa, como jogos de esporte, 
azar, invasões espaciais e começaram a ter uma história atrelada, como o 
caso do Mário da Nitendo®. O jogo passa a ter esse atrativo e cada vez mais 
a narrativa tem um papel fundamental para os jogos eletrônicos. Nos ga-
mebooks não é diferente, a narrativa é o core, como acessar essa narrativa 
seja por via da leitura ou por via da interação das mídias é que é o segredo. 

As etapas de jogos do gamebook não pode estar desconexa da narrativa, 
imagina que o Mário para acessar o castelo se depara com uma ponte que-
brada e para passar o rio ele se depara com um desafio de correr ao invés 
de nadar, ou ainda, montar um mosaico para continuar o desafio, salvo se 
o mosaico tem uma imagem de uma ponte ou algo parecido. 

 Um aplicativo que se assemelha a essa definição de gamebook é O Guardião 
da Imaginação, disponível para iOS , no valor de USD 1.99, classificado na 
categoria livro pela iTunes . Em sua própria descrição: “aplicativo onde você 
encontrará todo um mundo secreto de entretenimento com histórias, ilus-
trações, jogos que apenas você poderá ir descobrindo quando abre as dife-
rentes caixas” (O Guardião da Imaginação, 2014).  
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Figura 3 - Gamebook O Guardião da Imaginação 

 

Fonte: O GUARDIÃO DA IMAGINAÇÃO (2014) 

Um segundo gamebook a ser mostrado como referência é o Gamebook Hen-
rique e o Robô Dim, desenvolvido Felipe da Cunha Mello como trabalho de 
mestrado com a perspectiva de apoio ao processo de ensino e aprendizagem 
de educação financeira infantil. Nesse gamebook o readgamer tem a possi-
bilidade de interagir com a história através dos textos e botões e alguns mo-
mentos tomar decisões que podem impactar na narrativa, fazendo com que 
a narrativa flua com as escolhas corretas, porém dá a liberdade ao readga-
mer decidir o que fazer. 

Figura 4: Gamebook Henrique e o Robô Dim 

 

Fonte: Mello (2016) 
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Um terceiro Gamebook, o qual fiz parte do desenvolvimento, Guardiões da 
Floresta Gamebook, está disponível para android e iOs gratuitamente. Sua 
narrativa complementa a história de um jogo desenvolvido para compu-
tador, os elementos principais desse primeiro jogo é o folclore, a fauna e 
flora brasileira. Na versão gamebook, outros elementos narratológicos e de 
mecânicas são introduzidos principalmente por conta da natureza da mídia. 
Para além do gamebook O Guardiões da Floresta possui um caráter excep-
cional de trabalhar com a potencialização de funções executivas principal-
mente para crianças que possuem Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. 

Figura 5: Gamebook Guardiões da Floresta 

  

Fonte: http://comunidadesvirtuais.pro.br/guardioesdafloresta/ 

 

Esse gamebook possui 3 partes bem distintas porém indissociáveis. A 
primeira é de interação com a história através de imagem, texto e áudio 
(que narra alguns trechos do texto), a segunda parte de livre exploração 
para conhecer o cenário, personagens, missões e a terceira parte são os mi-
nigames que dão ponto de inflexão na narrativa, fazendo com que a história 
prossiga ou não com o desempeno do readgamer. Para além do gamebook, 
outros ambientes também foram desenvolvidos para a interação do consu-
midores como website com mais informações sobre a narrativa e um livro 
com orientações pedagógicas  para os professores e pais.  
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3. Crossmídia, transmídia ou narrativa transmidiática? 

Essa é uma primeira pergunta que deve-se fazer, esses termos a cerca das 
mídias têm um mesmo significado? Quais são essas diferenças? O uso fre-
quente desses dois termos tem se perdido de vista. Merino (2016) diz: 

Basta efetuar uma busca na internet por exemplos de transmedia para con-
firmar que este conceito praticamente se transformou numa versão atuali-
zada de multimedia, sendo utilizado para descrever qualquer sistema que 
comporte múltiplos meios, das narrativas digitais ao software pedagógico, 
do web documentário a experiências de ativistas sociais (p.2) 

Percebe que inclusive o senso comum, seja pela visão mercadológica ou do 
marketing para se usar palavras bonitas de se publicar em vários meios, ou 
ainda de se confundir com o termo de multimídia. Enquanto este se refere 
a uma combinação de mídias, seja estática ou dinâmica, como texto e vídeo 
ou imagem e áudio, a crossmídia se refere a uma veiculação da mesma in-
formação em distintas plataformas. 

Numa abordagem macro, a narrativa transmídia ou transmidiática, ou so-
mente transmídia, segundo Jenkins (2009), é o desenrolar de uma história 
por meio de diversas mídias, sendo que cada novo texto contribui de ma-
neira distinta e valiosa para o todo. Cada mídia deve apresentar elementos 
narrativos singulares que o distingam das restantes composições, diferente 
da estratégia cross, que a reprodução da mesma informação em diversas 
plataformas. A Figura 6 (Pratten, 2011) representa bem essa diferença. 

Figura 6: Crossmídia vs Narrativa Transmidiática 

 

Fonte: Pratten (2011) 



— 89 — 

Ao olhar para as mídias na primeira parte da imagem, elas podem até ter o 
mesmo formato, ou seja, mesma informação, porém a união das partes é 
desconexa. Enquanto que uma narrativa Transmídia, cada meio tem uma 
contribuição e algo inédito, mas se completam quando observado juntos.  

Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário 
ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado é 
um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por 
meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que 
motiva mais o consumo (Jenkins, 2009a) 

Para complementar essas características Jenkins (2009b) descreve sete 
princípios de uma narrativa tramidiática.  A primeira dela é um dual entre 
a capacidade de difusão e divulgação do conteúdo através das mídias sociais 
em contraponto com o aprofundamento do conteúdo através do público 
alvo, trazendo diferentes dimensões de experiência, aqui os papéis dos con-
sumidores são fundamentais para se alcançar esse princípio, claro que o 
mercado também impulsiona a divulgação. 

Deve-se ter uma continuidade nas múltiplas histórias, ou seja, uma unifor-
midade, para que não ter lacunas e surgir inconsistências ou contradições. 
E à medida que o público consome essas narrativas a compreensão do todo 
vai se alcançando. Para auxiliar nessa linha, criar universos paralelos ou 
contar a mesma história na perspectiva de um outro personagem (ver figura 
7). 

Figura 7: Multiplicidade vs Continuidade 

 

Fonte:  Pratten (2011) 

A terceira característica é a capacidade de imersão vs extração. O primeiro 
seria o quanto podemos levar o mundo real para o virtual, como a realidade 
aumentada ou realidade virtual. O segundo seria trazer o que tem do virtual 
para o real, seja os costumes, vestimentas, habilidades, cenários. Outra ca-
racterística é a construção de mundos, pois essa é uma propriedade que a 
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mídia possui de não contar uma história de fato, mas de ampliar a com-
pressão mundo da narrativa. Em alguns momentos um filme ou serie ou 
livro podem deixar de contar sobre um personagem ou trama e falar de um 
novo lugar ou tempo. Essa última propriedade não se faz obrigatória para a 
existência de uma narrativa transmidiática, mas pode ser uma carta na 
manga para ter uma possibilidade de expandir a narrativa. 

Divisibilidade, a quinta característica, é capacidade de uma narrativa se 
quebrar em episódios/capítulos e ser distribuída em várias plataformas, 
sem essas características não se faria transmídia, pois como que se frag-
mentaria uma narrativa para ser contada em diversas mídias. A penúltima, 
pode ser um suporte para que aconteça a divisibilidade, a subjetividade, re-
fere-se à capacidade da história ser olhada por um outro prisma, contada a 
partir da visão de um outro personagem, um coadjuvante, ampliando o ri-
zoma da narrativa, dando suporte para a criação de universos paralelos e 
trazendo os personagens secundários para o foco. 

Por fim tem-se a performance ou atuação, capacidade com que os fãs con-
tribuem para o mundo da história, como os fãs fictions, em que os fãs são 
os produtores e os consumidores de conteúdo. Em alguns casos os produ-
tores geram transmídias a partir dessas novas histórias, essa característica 
se dialoga bastante com a primeira. 

Nessa perspectiva de Jenkins é notável que os gamebooks são uma exce-
lente mídia para se trabalhar a narrativa transmídia. Principalmente com o 
caráter de autonomia, os gamebook podem ser acessados sem que haja um 
prévio conhecimento, como é o caso do Guardiões da Floresta, o jogo que 
foi desenvolvido para computadores mesmo que anterior ao gamebook, o 
conhecimento prévio pode ser descartado, mas a curiosidade do público 
após ir ler as orientações pedagógicas ou conhecer o web site do gamebook, 
atingindo assim o primeiro princípio de Jenkins, fará com que ele expanda 
seu universo narrativo em outros meios, como sabendo a origem dos gue-
rreiros guardiões da floresta no primeiro jogo. 

As características de divisibilidade, continuidade e multiplicidade são na-
turais as linguagens escritas, o que de certa forma é fácil de perceber dentro 
das características dos gamebook. Já a capacidade de imersão e extração 
podem ser características que depende do sujeito que ler/joga. Como o caso 
do Gamebook Henrique e o robô Dim, que a proposta é de se aprender sobre 
finanças. O que o sujeito faz no decorrer da história, espera-se que as refle-
xões sejam trazidas para o mundo real, assim como no caso do gamebook 
Guardiões da Floresta, em que as crianças com TDAH melhorem suas 
funções executivas e de alguma maneira o que foi aprendido no virtual seja 
trazido para seu dia-a-dia. 



— 91 — 

As características de performance e atuação podem ser vistas por dois pris-
mas dentro da interação dos gamebook. Primeiramente, quando o readga-
mer interagem com o gamebook e seus diversos caminhos ou quando o 
processo de autoria se dá por plataformas de criações de gamebook, como 
o caso dos hipertextos. 

4. Princípios da complexidade de Morin  

Com a vasta necessidades que a narrativa transmidiática necessita alcançar, 
os gamebooks surgem como mais um suporte para ser utilizado como mídia 
no processo de divulgação e complementação narrativa, principalmente 
pela sua complexidade que alinha cada vez mais com os desejos dos novos 
leitores/jogadores.  

Morin explica que a complexidade 

...é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes hete-
rogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido 
de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 
que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se 
representa com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da 
desordem, da ambiguidade, da incerteza (2011, p. 13). 

A analogia do tecido e a diversas possibilidades da comunicação da narra-
tiva é bem próxima, principalmente quando as demais características como 
a retroação e interação e percebemos que os fenômenos descritos por Jen-
kins para que aconteça uma narrativa transmídias é fundamental. Pinheiro 
(2007) em sua tese busca fazer apontamentos para uma aproximação entre 
jogos digitais e comunicação, e ele se apoia nos sete princípios de Morin 
para fazer essa análise. 

Similar a Pinheiro, faço um empréstimo dos princípios da teoria da com-
plexidade de Morin para uma percepção detalhada do maior número de fa-
tores que influenciam a relação dos gamebook e as narrativas 
transmídiaticas, além de fortalecer os princípios de Jenkins para uma boa 
construção dessa estratégia. 

Partimos inicialmente do circuito retroativo, que é uma forma que o orga-
nismo tem de equilibrar seu sistema a partir de múltiplas reações. Ao pen-
sar na construção da narrativa transmidiática tem que se atender as 
demandas dos consumidores, um leitor mais novo, um jogador, que produz 
seus próprios jogos e histórias. Os produtores acabam consumindo o que 
os seus consumidores produzem criando um canal de feedback, um sistema 
fechado. “É um circuito (recursivo) gerador em que os produtos e os efeitos 
são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo que os produz” (Morin, 
2011, p.95). Percebemos também a cadeia complexa que se cria com as múl-



— 92 — 

tiplas plataformas: Filmes, livros, desenhos, jogos, sites e outros. Um inter-
ligando ao outro, um se complementando ao outro, o gamebook, um hí-
brido, uma mídia que surge entre esses para ser mais uma interface para as 
narrativas. 

Outro princípio de Morin que segue para a convergência, é a auto-organi-
zação. Exemplificando que sistemas cibernéticos como sistemas organiza-
dos, onde se confia nas partes e não no todo, pois quando uma das partes 
se quebram o todo para enquanto que os organismos vivos não se confiam 
nas partes por serem mais vulneráveis, mas se confia no todo pois são auto-
organizados e mais complexos (2011, p.31). Nesse caso percebemos que os 
gamebooks, podem ser partes constituintes independentes e que a sua 
ausência não afetaria o todo, como o contrário também é verdade na narra-
tiva transmídia, o gamebook atua como um elemento que sustenta a com-
pletude do todo. 

Uma das propriedades do gamebook é a possibilidade de escolha do read-
gamer, modificando a narrativa, o fluxo de navegação, complexificando 
ainda mais a interação com a mídia. Morin (2011, p35) na obra “Introdução 
ao Pensamento Complexo”, explica sobre as incertezas da complexidade: “A 
complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso”. Sobre o 
homem Morin ainda fala sobre a superioridade ao computador é a de poder 
trabalhar com o insuficiente e o vago, existe fenômenos que são do homem 
como a liberdade ou criatividade, que no caso do gamebook, o poder de es-
colha determinará o que será da trama e de qual informação será veiculada.  

5. Considerações finais 

O gamebook está ganhando espaços dentro do cenário das novas mídias, 
suas características estão sendo desveladas e tornando mais clara para o 
público mais exigente, um leitor que pode interagir na narrativa ou um jo-
gador que gosta de tramas bem contadas. Fazer o uso de textos, áudios, ani-
mação, interação tem sido inevitável, além do mais, esses consumidores 
também tem se tornado produtores de seus próprios conteúdos, os produ-
cers, criando um ciclo de retroalimentação. 

As narrativas transmidiática vem se mostrando como uma boa estratégia 
para alcançar e atrair também esse público. Aqui vemos, que a utilização 
dos gamesbooks se encaixa perfeitamente como mais uma plataforma de 
distribuição das narrativas, dialogando com os princípios descritos por Jen-
kins. 

Percebemos que essa análise de uso dos gamebook como elementos exten-
sor das narrativas transmidiática possui muitos por menores e que ao bus-
car o olhar dos paradigmas da complexidade de Morin encontramos pontos 
de ligação que explicam esse fenômeno altamente contemporâneo. 
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