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RESUMO 

A Ilha do Presídio, localizada em Porto Alegre, guarda em sua memória traços da ditadura 

militar brasileira, tendo recebido presos políticos entre os anos de 1964 e 1983. Após os 

trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, o lugar foi tombado como patrimônio. Neste 

processo, um grupo de estudantes criou o jogo Prison Island, tendo como mote as buscas 

por provas de torturas e assassinatos naquele lugar. A imersão/incorporação proposta pelo 

jogo mescla passado e presente, chamando a jogadora a assumir o papel de uma 

pesquisadora da Comissão que se vê lançada de volta ao momento das torturas. O jogo 

utiliza mecânicas e regras que buscam consolidar a compreensão do terror e dos abusos do 

militares no poder, mas, simultaneamente, permite que a agência da jogadora possa 

interferir na violência que se desenvolve(u) ali.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos digitais. Ditadura. Memória. Imersão. Agência. 

 

ABSTRACT 

The “Ilha do Presídio”, located in Porto Alegre, keeps in its memory traces of the Brazilian 

military dictatorship, since it has received political prisoners between the years of 1964 and 

1983. After the works of the State Commission of Truth, the place was registered as a 

patrimony. In this process, a group of students created the game Prison Island, having as 

motto searches for evidence of torture and murders in that place. The immersion / 

incorporation proposed by the game mixes past and present, calling the player to assume 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
2 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
3 Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais; 

rodrigo.pilula@gmail.com 
4 Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais; 

leylianne.av@gmail.com 
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the role of a researcher of the Commission that is thrown back to the moment when the 

tortures occurred. The game uses mechanics and rules that seek to consolidate 

comprehension about the terror and the abuses of the military in power, but at the same 

time allows the player's agency to interfere with the violence that develops there. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Digital games. Dictatorship. Memory. Immersion. Agency.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2014, o golpe que deu início à ditadura militar brasileira completou 50 

anos. Naquela ocasião foram encerrados os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV), instaurada dois anos antes, com a entrega do relatório final, documento dividido em 

três tomos, no qual estavam condensadas histórias, personagens, lugares e outros elementos 

relacionados com o período. O evento retomou a discussão, sempre morna no âmbito das 

políticas públicas brasileiras, acerca da justiça em torno dos crimes cometidos durante os 

anos de regime ditatorial. 

Desde então, e assim como aconteceu em outras 'datas redondas', foi possível 

observar o lançamento de materiais midiáticos acerca daquele regime e do golpe de 1964. 

Entre especiais multimídia, livros de memória e coletâneas de artigos acadêmicos, destaca-

se a presença de jogos digitais que retomam o período militar como ambiente para suas 

ações. Mesmo no campo jornalístico, alguns dos especiais publicados continham peças do 

tipo5, os chamados newsgames, importantes para a construção do conhecimento que 

partilhamos socialmente acerca da ditadura militar. 

Dando continuidade ao período de fértil retomada da memória do momento de 

repressão vivido no país a partir dos anos 1960, em 2016 um grupo de estudantes gaúchos 

lançou a primeira versão de ‘A Ilha do Presídio’, com título ainda em português, jogo em 

primeira pessoa que articula terror psicológico e um reconhecido local de tortura do Rio 

Grande do Sul, de mesmo nome. Em 2017, os desenvolvedores lançaram uma segunda 

versão do jogo, agora a partir de uma releitura inspirada pelos trabalhos da CNV, com o 

título internacionalizado para 'Prison Island'. 

                                                           
5 Como exemplos, temos que o portal Uol lançou o jogo '50 anos do golpe' e a revista Superinteressante 

disponibilizou o jogo 'De volta a 1964 – Sua vida em tempos de ditadura', ambos, infelizmente, indisponíveis 

no momento desta publicação. 
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ILHA DO PRESÍDIO: MEMÓRIA E LUGAR NO RIO GRANDE DO SUL  

 

A Ilha das Pedras Brancas é uma formação rochosa localizada no Lago Guaíba, 

distante poucos quilômetros de Porto Alegre. Há registros que mostram que o local foi 

utilizado, durante a Revolução Farroupinha (entre 1835 e 1845), para facilitar a travessia 

fluvial pelos farrapos. Entre os anos de 1857 e 1860 foi construída ali uma edificação onde 

funcionou a 4ª Casa de Pólvora de Porto Alegre, administrada pelo Exército e desativada 

em 1930, ocasião na qual a formação ficou conhecida popularmente como Ilha da Pólvora. 

Em 1940, a ilha passa à administração do Estado, servindo como espaço para realização de 

pesquisa animal por parte do Laboratório Desidério Finamor entre os anos de 1947 e 1948. 

Em meados dos anos 1950, a região passa a ser utilizada como presídio, recolhendo 

jovens que haviam cometido crimes leves e pessoas com problemas mentais, 

independentemente da idade. Na década seguinte, com o início da ditadura militar, passa a 

recolher, muitas vezes de forma ilegal, acusados de crimes políticos, perseguidos do 

regime. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham sido detidas ali durante o período. 

Fechado temporariamente em 1973, após denúncias da realização de torturas no local, foi 

reaberto em 1980. O presídio só veio a ser definitivamente desativado em 1983, passando a 

ilha a ser conhecida, durante este período, como Ilha do Presídio, alcunha que a acompanha 

até hoje6. O local foi utilizado para detenção, especialmente, por dificultar a fuga de 

prisioneiros, uma vez que se encontra cercado por água. Ao longo dos anos, poucas pessoas 

se arriscaram a tentar escapar da ilha7.  

Após as investigações realizadas pelas Comissões Nacional e Estadual da Verdade, 

ainda em 2014 a Ilha das Pedras Brancas foi incluída no livro de tombamentos do Instituto 

de Patrimônio Histórico do Estado, passando a Patrimônio Histórico, Cultural e 

Arqueológico. De acordo com a página da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, o 

lugar é permeado por valores culturais, nos âmbitos natural, arqueológico, arquitetônico e 

                                                           
6 Para mais informações, acessar MENEGHETTI (2015). Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=184677>. Acesso em: 5 out. 2017. 
7 A fuga mais conhecida da Ilha do Presídio foi realizada por Julio Petinelli, que aproveitou a distração dos 

guardas e fugiu utilizando uma panela e um colher de pau para atravessar o lago até a terra firme, contudo foi 

preso novamente ao chagar. 
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histórico, justificando o tombamento (ILHA..., 2014). Por ocasião do evento solene, o então 

governador do estado, Tarso Genro, afirmou que a ação contribuiria para a recuperação do 

espaço e da memória dos cidadãos, como uma forma de impedir que atos hediondos como 

aqueles ali realizados se repitam (ILHA..., 2014).  

Ao outorgarem à Ilha um título que nos autoriza a entender e perceber o lugar como 

ponto de especial interesse para a história do país, do estado e da ditadura militar brasileira, 

podemos trabalhar com a Ilha das Pedras Brancas/da Pólvora/do Presídio como um lugar de 

memória, nos termos definidos por Pierre Nora (1993). Cabe destacar o tom crítico ao qual 

o autor nos submete ao trabalhar o conceito: “há locais de memória porque não há mais 

meios de memória” (NORA, 1993, p. 7). Ao passo que temos dificuldade para lembrar 

aquilo que aconteceu, necessitamos que marcas estejam continuamente nos lembrando do 

que ali aconteceu. 

É visível a relevância da Ilha das Pedras Brancas na história do Rio Grande do Sul e 

mesmo para a percepção da ditadura no país. Nos últimos anos, inclusive, algumas 

iniciativas de retomada do sentido social daquele espaço puderam ser observadas. Aqui 

destacamos duas. Em 2011, a ‘Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz’ encenou, em 

meio ao que resta fisicamente do presídio, a peça ‘Viúvas - Performance sobre a ausência - 

Trabalho em andamento’, texto assinado pelo dramaturgo chileno Ariel Dorfman. A 

encenação aborda a experiência daqueles que tiveram familiares, amigos, conhecidos 

usurpados do convívio social pelos agentes da repressão8. Os expectadores são levados à 

Ilha, durante a noite, e experienciam a narração do sofrimento de uma comunidade em que 

todos os homens desaparecem. Cadeiras vazias, carregadas pelos atuadores, representam o 

peso das ausências.  

No ano seguinte, 2012, a Secretaria de Turismo da cidade deu início a passeios em 

direção à Ilha. Distribuídos ao longo de cinco viagens, os cerca de 120 turistas recebidos 

diariamente pelo local eram acompanhados por um historiador e um ambientalista. O caso 

abre espaço para lermos a ação ao menos por duas vertentes: em primeiro lugar, uma 

abertura para a aproximação, por parte daqueles que tenham interesse e disponibilidade 

para investir na viagem, da construção da memória do Rio Grande do Sul, tendo como 

                                                           
8 Para mais informações, ver BARCELLOS JÚNIOR, 2011. Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=52343>. Acesso em: 5 out. 2017. 
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elemento construtor a narrativa de um espaço que, ao mesmo tempo em que faz parte da 

paisagem porto-alegrense, também carrega um imaginário de tortura e repressão; em 

segundo lugar, a utilização da memória da cidade como forma de gerar riqueza no ramo do 

turismo, explorando a imagem de um lugar que remete à dor e ao sofrimento. 

No entanto, ao observarmos o cenário de forma mais ampla, são apropriações como 

estas que vão construindo o significado do lugar, trazendo estas imagens para o espaço 

público, lembrando aos personagens da cena pública que há um valor, para além do 

histórico, naquele espaço. Este jogo que se estabelece entre memória e representação, 

memória e história, memória e cidade, faz perceber que são estas tentativas de lembrar que 

mostram que temos por hábito esquecer o que aconteceu. Assim, assumimos a memória no 

sentido de uma ‘memória compartilhada’, um produto de interações que se dão a partir de 

marcos sociais e de relações de poder (JELIN, 2002), e que insistem em serem lembradas: 

nosso passado ditatorial faz parte do presente. 

Voltando a Nora, “[...] o movimento que nos transporta é da mesma natureza que 

aquele que o representa para nós. Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos 

necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória 

transportada pela história” (NORA, 1993, p. 8). É necessário que haja a vontade de 

lembrar, quer por parte do poder público, quer por parte dos cidadãos. É a vontade de 

lembrar que faz de um lugar de história um lugar de memória. 

É neste cenário que encontramos a iniciativa do grupo de jovens estudantes de 

criarem um jogo digital que seja ambientado na Ilha do Presídio. Eles não viveram os anos 

de ditadura, mas presenciam este momento de retomada memorialística, em que há certa 

discussão acerca do que ocorreu naqueles anos. Podemos estabelecer o ponto de início 

desse período em 2014, quando o golpe completava 50 anos, ao mesmo tempo em que a 

Comissão Nacional da Verdade encerrava suas atividades. Encaramos a criação do game 

Prison Island como fato de relevante importância para a construção da memória da 

ditadura, ao mesmo tempo em que é um ponto de partida para novas discussões acerca das 

possibilidades de lidarmos com a memória a partir de uma experiência que se faz 

construída e reconstruída digitalmente. 
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ILHA DO PRESÍDIO: DUAS FORMAS DE COMEÇAR, UMA DE LEMBRAR 

 

A primeira versão do game, lançada em 2014, trazia como personagem principal 

uma jornalista que estava a caminho da Ilha do Presídio para realizar uma reportagem e, no 

percurso, perde-se dos demais integrantes da equipe. Toda a visão do ambiente ao qual a 

jogadora tem acesso é a imagem gravada pela câmera que a repórter carrega. Devem ser 

recolhidas pequenas cargas de bateria para a câmera, dispersas ao longo dos cenários. Caso 

a câmera descarregue, o jogo acaba. 

Ao realizar uma incursão pelo edifício, a jornalista percebe fantasmas que remetem 

à tortura ali realizada, espécies de demônios que também podem levar ao fim do jogo, caso 

ataquem o avatar e não seja possível fugir do campo de ação do atacante. Além disso, a 

personagem deve encontrar uma série de elementos a serem utilizados para um ritual de 

libertação de um personagem imaterial ao final do jogo. 

Na segunda versão do jogo, também uma versão demonstrativa reduzida (demo) 

lançada em setembro de 2017, o avatar da jogadora passa a ser uma pesquisadora da 

Comissão Nacional da Verdade que visita a Ilha do título para investigar os acontecimentos 

que circundam o desaparecimento de um ex-militar. A história se baseia no assassinato do 

sargento Manoel Raimundo Soares, encontrado morto no lago ao redor da ilha após passar 

cinco meses detido no presídio, de forma absolutamente ilegal. O corpo de Manoel estava 

com as mãos amarradas, ficando conhecido como ‘o caso das mãos amarradas’. 
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Figura 1 - Ficha de Daniel Soares 

 
   Fonte: acervo dos autores 

 

Ao iniciar o jogo, a chegada na ilha acontece pelo cais esfumaçado em que atraca a 

barca que leva a jogadora. A escuridão ocupa a maior parte da tela e só é possível enxergar 

claramente aquilo que é iluminado pelo pequeno feixe de luz da lanterna carregada pela 

protagonista, numa mecânica visual de jogo que remete a títulos de grande repercussão 

como Slender e Amnesia, e que contribui para o estabelecimento do clima de terror do jogo. 

Antes de alcançar o prédio principal da ilha, é possível andar por uma curta área gramada e 

encontrar, em local de destaque iluminado por um gerador, a ficha (Figura 1) indicando a 

prisão do sargento que é o motivo da investigação9. Ao pegar a ficha, a imagem na tela fica 

borrada e ouvem-se gritos ao fundo. Ao subir as escadas de pedra que permitem a entrada 

no presídio, aparecem as primeiras pichações nas paredes, trazendo nomes, apelidos e 

algumas datas próximas do presente, emulando mensagens deixadas nas paredes por 

visitantes mais recentes da ilha.  

Ao avançar um pouco mais no prédio, em uma das primeiras salas a serem 

percorridas, a jogadora encontra uma segunda lanterna com luz ultravioleta, que em breve 

deverá ser usada. As mensagens grafadas nas paredes das salas agora remetem a um 

período de violência, falando de sofrimento, esquecimento, solidão e dor extrema. Uma 

porta com grades leva até aquele que é o principal ambiente dessa versão demonstrativa – 

                                                           
9 Em contraposição ao caso que inspira a narrativa do jogo, cujo exército não admitiu, na década de 1960, que 

o ex-militar havia sido preso em Porto Alegre. 
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um corredor com diversas celas abertas e abandonadas. Ao entrar pelo corredor, marcas de 

passos em sangue aparecem no chão indicando uma cela específica. Ao chegar à cela, o 

ambiente passa por uma transformação e voltamos a um momento no passado – móveis 

aparecem na tela enquanto a imagem fica borrada. Ao andar até o fim do corredor e entrar 

na sala lateral, ouvimos vozes afirmando que irão levar alguém à enfermaria. No fim de um 

corredor encontramos uma cadeira de rodas que faz com que a jogadora volte à antessala do 

corredor de celas.  

 Nesse momento a luz dos ambientes passa a ser avermelhada, as celas estão 

trancadas e cheias de móveis amontoados e manchas de sujeira e sangue se espalham pelas 

paredes: estamos de volta à Ilha do Presídio em seus tempos de centro de tortura. Neste 

momento, presente e passado são sobrepostos, de forma que a jogadora imerge na carga de 

significações que aquele lugar congrega. Ao usar a lanterna ultravioleta é possível ver 

inúmeras marcas e jatos de sangue acumulados por todos os cantos. No corredor de celas do 

passado também há uma sala, fechada por um cadeado com segredo numérico, que parece 

esconder uma cena de violência. Os números do código para abrir o cadeado estão escritos 

em sangue em algumas das celas, sendo este o desafio da demonstração: encontrar a chave 

de acesso e descobrir o que está escondido por trás daquela porta.  

 

Figura 2 – Primeiro elemento da chave de acesso 

 
   Fonte: acervo dos autores 
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Após encontrar o primeiro número na parede de uma das celas (Figura 2), outros 

elementos do cenário mudam – uma cadeira de rodas vazia aparece em um dos cubículos; 

uma maca com o que parece ser um corpo coberto por um lençol branco aparece em outro. 

Uma chaleira que parece prestes a explodir apita sem parar no chão diante de uma cela com 

uma cadeira elétrica. Conforme aparecem os indícios, entendemos que estamos diante dos 

momentos que envolvem torturas em geral e as torturas específicas ao sargento que é causa 

da investigação. Se não há a imagem das torturas em si, a disposição dos elementos 

constrói um ambiente que tortura por meio da imaginação. Os indícios acionam imaginários 

acerca da prisão e da tortura, levando a jogadora a construir uma representação do que ali 

aconteceu no passado. 

Então, ao encontrar o terceiro número para completar o segredo do cadeado e enfim 

abrir a porta, encontramos ali dentro um homem preso em uma cadeira sofrendo choques 

elétricos. O jogo pede que seja desligada a fonte da energia que eletrocuta o preso, com os 

cabos elétricos soltando faíscas pelo meio do corredor, no alto das celas. Ao desligar a 

chave de energia e voltar ao homem preso (Figura 3), ele sussurra à jogadora: “não há nada 

mais que você possa fazer”.  

 

Figura 3 – Personagem Daniel Soares após ser eletrocutado 

 

   Fonte: acervo dos autores 

 

EM JOGO: MECÂNICAS, REGRAS E O ESTAR PRESENTE 
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Ao realizar a análise de um jogo, a definição precisa do que são mecânicas e regras 

muitas vezes é deixada de lado em favor de uma descrição ampla que utiliza os dois termos 

de modo intercambiável, como se fossem palavras-irmãs capazes de definir de modo 

análogo os mesmos elementos estruturais. A definição conceitual específica de cada termo 

por muito tempo não foi objeto de grande atenção no campo dos game studies, com o 

conceito de mecânica sendo amplamente reservado para definir a parte das regras do jogo 

que dita as maneiras pelas quais a jogadora pode interagir com o jogo, os modos de ação 

permitidos (AVEDON, 1971).  

Em uma tentativa de precisar cada um desses grupos de elementos estruturais, 

Järvinen (2008) propõe que as concepções de mecânicas e regras devem ser estabelecidas 

em separado, ao contrário de outros autores contemporâneos que continuam sobrepondo ou 

derivando entre si tais conceitos (COOK, 2006), sendo que as mecânicas podem ser 

caracterizadas como modos para guiar a jogadora na direção de comportamentos 

específicos, ao limitar as maneiras pelas quais ele pode alcançar seus objetivos. O autor 

constrói uma conexão direta entre as mecânicas e os objetivos propostos pelo jogo (que 

seriam parte das regras), na qual as mecânicas seriam sempre descritas com verbos (de 

ação) e poderiam ser melhor recortadas e compreendidas como o conjunto de ações que são 

realizadas pela jogadora no sentido de completar certo objetivo (de vitória) proposto pelo 

jogo. 

Para ampliar e melhor definir o escopo das mecânicas, Sicart (2008) propõe utilizar 

uma abordagem e um vocabulário advindos da programação orientada a objetos. Ele 

estabelece mecânicas como sendo os “métodos invocados por agentes, desenhados para 

interação com o estado do jogo” (op cit, online). Dentro do paradigma da programação 

orientada a objetos, o termo “método” é utilizado para caracterizar as funcionalidades ou 

mecanismos que qualquer objeto digital possui para acessar e interagir com outros objetos 

digitais que compartilham o mesmo código. O conceito de mecânica segue o sentido 

original de agência proposto por Järvinen, que busca enfatizar a descrição das maneiras de 

interação que estão disponíveis para uma jogadora, mas subtrai totalmente da concepção 

anterior a especificidade de serem estes meios de interação “direcionados a objetivos”. 
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Com a realização dessa mudança, o conceito é refinado e passa a abarcar também os atores 

não-humanos que fazem parte do jogo e  possuem mecânicas específicas para interação. A 

extensão de tais mecânicas, que lhes define uma forma, é constrangida por limites 

estabelecidos por cada jogo – as regras: 

 

Implícita nessa definição está uma diferença ontológica entre as regras e as 

mecânicas. Mecânicas de jogo estão relacionadas com a atual interação com o 

estado do jogo, enquanto as regras fornecem o espaço possível no qual as 

interações são possíveis, regulando também a transição entre os estados. Nesse 

sentido, regras são modeladas segundo a agência, enquanto mecânicas são 

modeladas para a agência10 (SICART, 2008, online) 

 

Utilizando essa concepção, mecânicas são aquilo que afeta o estado de jogo ou o 

estado do software (JUUL, 2005) no sentido mais básico, ou seja, afetam de alguma 

maneira a ordem ou as ações dos outros elementos dentro do ambiente virtual de jogo em 

determinado momento de modo a gerar um movimento de transformação em resposta à 

agência da jogadora ou de qualquer ator não-humano com capacidade para agir naquele 

momento específico.   

Na definição de Malaby, um jogo é “um domínio semidelimitado de contingências 

planejadas que geram resultados interpretáveis” (2007, p. 106)11. Através dessa concepção 

resumida, Malaby almeja ressaltar a importância do papel que as dificuldades, limitações e 

desafios estabelecidos em cada jogo representam para o engajamento de uma jogadora. É 

através da melhor calibragem dessas contingências que os criadores do jogo conseguem 

estabelecer uma experiência atraente para que o interesse da jogadora se mantenha. Fazer 

um jogo é “criar as complexas, implícitas e contingentes condições nas quais a textura da 

experiência humana engajada possa acontecer” 12 (2007, p. 107). 

 Frasca (1999) argumenta que qualquer jogo é um conjunto de possibilidades, em 

contraponto à narrativa, que seria bem definida como um conjunto de ações encadeadas. A 

partir disso, ele irá sugerir uma definição própria para o estudo dos jogos digitais, à qual 

                                                           
10 Implicit in this definition is an ontological difference between rules and mechanics. Game mechanics are 

concerned with the actual interaction with the game state, while rules provide the possibility space where that 

interaction is possible, regulating as well the transition between states. In this sense, rules are modeled after 

agency, while mechanics are modeled for agency 
11 A game is a semi-bounded domain of contrived contingency that generates interpretable outcomes 
12 Creating the complex, implicit, contingent conditions wherein the texture of engaged human experience can 

happen 
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aderimos como base para nossa análise e compreensão dos jogos, estabelecida sobre o 

princípio da simulação. Em sua proposta, videogames não são baseados no princípio da 

representação, mas em uma estrutura semiótica específica chamada simulação, que guarda 

alguns elementos coincidentes com a narrativa, mas que se distingue em funcionamento. 

Jogos se caracterizam por serem suportes responsivos às ações da jogadora, ao contrário de 

outras mídias, e possuem a capacidade de simular outras realidades nas quais a jogadora 

pode agir no sentido forte da palavra, ou seja, realizando ações que apresentam alguma 

consequência visível, compreensível e qualificável sobre o ambiente digital em sua 

completude ou sobre elementos específicos que compõem tal ambiente.  

 Nessa concepção, Frasca se aproxima da proposta teatral de Augusto Boal na qual, 

em apresentações públicas, as pessoas que inicialmente faziam parte do público eram 

convidadas sucessivamente a tomarem parte da peça e contracenarem, propondo soluções 

ou encaminhamentos para as situações estabelecidas inicialmente. Dessa maneira, as 

noções de “palco” e “plateia” se fundem em uma mesma realidade compartilhada de 

agência, na qual as ações de todos têm o mesmo peso dentro do ambiente ficcional 

estabelecido.  

As concepções de Malaby e de Frasca parecem também na concepção de Tulloch 

(2014) que define as regras como possibilitadoras do jogo, contrapondo-se a uma antiga 

compreensão, bastante difundida nos game studies, que define regras como limitações que 

obrigam a jogadora a não usar os melhores meios disponíveis (SALEN; ZIMMERMANN, 

2004).  Em Tulloch, são as regras que constroem a agência da jogadora, ao exigir que a 

jogadora performe o jogo de determinada maneira. Assim, as regras agem apenas através 

das ações da jogadora, os quais elaboram suas ações e criam suas estratégias tendo como 

horizonte constante o sistema de regras. O autor assume que o jogar é uma relação de poder 

e afirma que para sua melhor compreensão é necessário buscar reconhecer a complexidade 

do processo mútuo de construção do jogo e da jogadora. 

 A definição de Murray (2001) para ambientes digitais narrativos, ainda útil para 

descrever de modo amplo as propriedades de jogos digitais, caracteriza esses ambientes 

como procedimentais, participativos, espaciais e enciclopédicos. Os aspectos participativos 

e espaciais são os que nos interessam principalmente nesta definição. A participação nestes 
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ambientes é definidora, pois são as ações do usuário que orientam a resposta (a 

consequência) a ser oferecida pelo programa, colocando em movimento o software. Essa 

característica explicita a jogadora como participante dos eventos gerados pelo programa em 

funcionamento. A espacialidade define que tais ambientes apresentam a caracterização de 

um espaço delimitado com alguma similaridade a um espaço concreto, dentro do qual a 

jogadora pode se movimentar e interagir, seja através de um avatar ou da manipulação de 

objetos específicos. É a partir dessas características que a jogadora experimenta uma das 

propriedades expressivas do meio: a imersão. Intrinsecamente ligada às outras duas 

propriedades estabelecidas pela autora, agência e transformação, a imersão descreve a 

sensação da jogadora de estar envolvido por uma realidade diferente do mundo concreto, na 

qual ele pode se movimentar, interagir e tanto gerar quanto sofrer consequências de seus 

atos. 

 Calleja (2011) se contrapõe ao uso dos termos imersão e presentificação, este menos 

usado, para definir o tipo de experiência que as jogadoras podem estabelecer em jogos 

digitais. Argumentando que os termos anteriores não oferecem precisão o bastante da 

experiência que buscam definir, que são incapazes de descrever as várias formas de 

intensidade de atenção envolvidas nesse processo e que também são usados para definir 

formas de experiência com suportes não interativos (como as artes plásticas e a literatura), 

ele propõe uma nova definição para esse tipo de experiência: a incorporação 

(incorporation). Esse novo conceito busca compreender a relação jogador-ambiente digital 

de forma mútua e simultânea: “Incorporação então opera em um duplo eixo: a jogadora 

incorpora (no sentido de internalizar ou assimilar) o ambiente do jogo em sua consciência 

enquanto simultaneamente estando incorporado através do avatar naquele ambiente” 

(CALLEJA, 2011, p. 169).13.  

 A concepção de incorporação se baseia na percepção de que a mente do participante 

do jogo não é meramente deslocada para dentro de um container que “contém” o ambiente 

do jogo. A sensação de presença em relação ao mundo do jogo seria mais próxima à 

sensação que temos de nossos ambientes cotidianos, entendida como “uma absorção em 

                                                           
13 Incorporation thus operates on a double axis: the player incorporates (in the sense of internalizing or 

assimilating) the game environment into consciousness while simultaneously being incorporated through the 

avatar into that environment.  
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nossa mente de estímulos externos organizados de acordo com gestalts existentes 

experimentadas”14. Nesse sentido, incorporação passa a ser descrita como a intensificação 

de estados de atenção ou de envolvimento que mesclam diversas dimensões: cinética, 

espacial, compartilhada, narrativa, afetiva e lúdica. 

 Dentro dessa concepção, que busca substituir e aprofundar o entendimento de 

imersão, as regras do jogo (que ditam os modos de ação possíveis, que criam os objetivos a 

serem explorados) e as mecânicas (que criam os meios de interação entre a jogadora e o 

ambiente virtual, entre a jogadora e o programa ou entre os elementos do jogo à parte das 

ações da jogadora) são estruturas centrais para entender o que o jogo propõe para o 

participante como sua dimensão expressiva. Não é apenas compreender como o jogo 

propõe um determinado tema e o representa através de seus textos, suas artes e dos 

ambientes digitais que serão percorridos pela jogadora, mas compreender que tipo de 

vivência tal jogo procura oferecer, retornando à comparação de Frasca com o teatro 

boaliano (o jogo como simulação) e às características de agência e transformação que 

caracterizam os ambientes digitais e também os jogos.  

 Para esse princípio de análise sobre o jogo “Ilha do Presídio”, concentraremos nossa 

atenção na forma como o jogo estrutura seus desafios, entendidos dentro da conceituação 

de contingências inventadas pelo game designer para articular uma relação de adesão entre 

a jogadora e o mundo do jogo; na maneira como se busca consolidar a incorporação da 

jogadora através de um determinado papel dado ao avatar, à exploração de uma 

espacialidade específica e também no apelo a uma construção estrutural (gestaltica) que 

busca dialogar com a memória relacionada aos anos de ditadura miliar no Brasil; e, por fim, 

à agência possível ao participante do jogo e ao potencial de transformação para modificar, 

estando no presente, os fatos de terror relacionados ao passado.  

 

A INCORPORAÇÃO DO TERROR PASSADO: AÇÕES E LIMITES 

 

                                                           
14 (...) na absorption into our mind of external stimuli that are organized according to existing experiental 

gestalts 
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 Para seguir adiante na versão demonstrativa de Prison Island, a jogadora deve 

realizar pequenas tarefas que acabam revelando grande articulação com uma vivência 

próxima e cada vez mais marcante de uma situação de clausura, abuso psicológico e tortura. 

 As mecânicas da atual versão do jogo resumem-se à livre movimentação pelo 

cenário modelado em três dimensões, à interação com objetos específicos encontrados e 

bem demarcados no cenário (como a ficha que enumera os “crimes” do sargento 

desaparecido) e à utilização de duas lanternas, uma delas com luz ultravioleta, para 

iluminar o cenário extremamente escuro e com curto campo de visão.  

 A opção de uso restrito de itens que podem ser equipados pela jogadora, restrito às 

lanternas e sem portar algo que pode ser usado como arma, retoma uma tipologia de jogos 

de terror (entre os quais os já citados Slender e Amnesia) que ganha um significado forte 

dentro da temática em questão: na Ilha do Presídio, quando os sinais de morte e tortura 

deixam o passado e passam a se instalar na realidade presente da jogadora, ela não possui 

qualquer tipo de arma que lhe dê alguma sensação de segurança diante das forças de 

violência e morte que se acumulam aos poucos. A sensação de que não há nada a ser feito 

fica suspensa entre o passado e o presente: ao mesmo tempo em que o terror já foi realizado 

no passado contra os prisioneiros, no presente há marcas com as quais a jogadora não pode 

lidar, tocar ou enfrentar. 

 A escolha da mecânica visual de iluminação restrita, que obriga a jogadora a 

observar apenas uma pequena parte do cenário em que está, preenchendo o restante da tela 

com ausência de luz, se alinha bem com o imenso campo de sombras que leva adiante o 

desafio do jogo de encontrar pistas sobre o paradeiro do sargento e com o desconhecimento 

amplo sobre muitas ações de repressão e violência da ditadura militar no Brasil, algo citado 

na introdução antes do início efetivo do jogo e também no diálogo, por telefone, realizado 

entre a protagonista do jogo e uma antiga enfermeira da Ilha do Presídio, que é ouvido logo 

antes que a barca chegue ao porto da ilha e o comando seja entregue à jogadora.  

 Ao entrar na vivência do passado, já nos primeiros minutos de jogo, a alternância 

entre a lanterna convencional e a de luz ultravioleta permite revelar os vestígios do passado 

de violência que não estão dados na superfície desgastada e encardida da ilha atual e 

mesmo nas paredes manchadas do passado. Ao usar a segunda lanterna, é possível ver as 
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camadas e jatos de sangue que se espalham pelas paredes e pelos objetos em cada cômodo, 

invisíveis a olho nu, preenchendo todos os cantos das celas e dos ambientes comuns no 

presídio. A lanterna de ultravioleta também é a ferramenta utilizada pela jogadora para 

buscar os números do segredo do cadeado deixados nas paredes, escritos também em linhas 

grossas de sangue – retornar à violência do passado é o único modo de prosseguir e 

interagir, ainda que minimamente, para modificar a história de violência que se investiga.  

 Nesse sentido, a fusão do passado com o presente, que acontece logo no início da 

exploração feita pela jogadora no corredor das celas, também pode ser considerada uma 

mecânica do jogo, que parte do jogo/software na direção da jogadora. Com esse 

funcionamento, todo o sentido de agência se modifica: ao invés de estar apenas 

investigando os vestígios do passado em busca do paradeiro de um preso desaparecido, a 

jogadora se vê repentinamente incorporado naquele tempo, com a própria transformação 

gradual do ambiente exigindo que sua percepção se adeque àquela nova realidade: as luzes 

que se modificam, as paredes que se tornam mais vermelhas, as celas que agora aparecem 

trancadas, as manchas de sangue que se multiplicam, a porta de saída do prédio que 

desaparece, os móveis que se acumulam nas salas de passagem, e que passam a aparecer 

também dentro das celas, dando a entender a presença imediata ou recente dos prisioneiros 

ali dentro.  

 Essa transição para o passado desloca a jogadora, no sentido forte de imersão como 

incorporação proposta por Calleja, para outro estado de gestalt que evoca e potencialmente 

presentifica todo o conhecimento que a jogadora possa vir a ter a respeito da tortura e do 

terror no período da ditadura, deslocando-o do lugar inicial de observador interessado que 

age em lugar seguro (o presente) para um novo lugar no qual ele passa a estar incorporado 

na situação de morte e abuso que antes investigava, desprovido de qualquer posição de 

poder efetiva – não apenas a jogadora não carrega armas como também é apenas um avatar 

humano interagindo com o ambiente, sem qualquer ferramenta ou poder superior de ação 

em relação aos desafios e riscos que são sucessivamente apresentados. Além disso, o 

embaralhamento entre passado-presente se dá de forma tão intrínseca que não é possível, 

por exemplo, perceber o que há de cada um dessas temporalidades no ato de encontrar o 

corpo, ainda com vida, de um homem desaparecido na década de 1960. Aqui podemos 
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perceber que a narrativa do jogo lança mão da ideia do direito à memória e à justiça, atos 

que presentificam a memória do terror. 

 A própria simulação espacial do centro de torturas da Ilha do Presídio já permite, 

desde o começo do jogo, um tipo de interação com o passado que direciona a relação que a 

jogadora irá estabelecer com aquele lugar – não apenas porque as visitas ao local são 

restritas e muitas vezes não permitidas, mas também porque a liberdade de explorar o 

prédio sem qualquer guia ou direcionamento que as regras dão à jogadora (achar as pistas 

do desaparecimento) permitem estabelecer um outro tipo de relação entre o visitante virtual 

e o ambiente em questão. Não se trata de uma visita turística de qualquer tipo, mas de um 

tipo de interação com o ambiente no qual ressoa, todo o tempo, o ambiente de morte, abuso 

e terror implantado pelos militares da ditadura durante o tempo de funcionamento do 

presídio político. A construção da memória da Ilha do Presídio, presente na paisagem da 

cidade de Porto Alegre, oscila, então, entre a beleza estética da formação rochosa e os 

significados que a envolvem. Ao agregar o elemento do terror na formação da memória do 

lugar, o jogo abre caminho para que as jogadoras, enquanto cidadãs, possam enxergar a 

cidade de uma maneira diferenciada. 

 A mudança na profissão do avatar entre a primeira versão demonstrativa e a mais 

recente também aponta para um aprofundamento no tipo de incorporação proposta pelo 

videogame, entendendo que esse conceito engloba tanto aspectos narrativos (envolvimento 

narrativo) quanto os objetivos e a estrutura de desafios (envolvimento lúdico) impostos pelo 

game design (CALLEJA, 2011). Nessa mudança, o avatar da jogadora deixa de ser uma 

jornalista que se distancia da equipe e é envolvida, a contragosto, numa situação de 

“exorcismo” do passado e passa a ser uma pesquisadora da Comissão da Verdade que vai 

até a ilha solucionar o mistério de um desaparecido político cujo último paradeiro foi 

aquele centro de tortura. A retirada das sombras do passado da Ilha do Presídio, a procura 

pelos elementos que compuseram esse palco de terror, deixa de ser uma ação realizada 

quase ao acaso para se tornar o principal objetivo do jogo, explícito desde o começo.  

 Na passagem da jogadora para o passado de violência extrema da ditadura contra 

aqueles que ela perseguia, surge a possibilidade de refrear um ato dos abusos do passado ao 

“salvar” o homem que está sendo torturado na cadeira elétrica. Esse momento é precedido 
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de uma série de encontros com os fragmentos do terror imposto pelos militares que 

comandam o local: a cadeira de rodas usada para transportar os torturados sem condição de 

andarem sozinhos; as camadas de sangue que se espalham pelas celas e pelos outros 

cômodos, o corpo sob o lençol que ainda tem espasmos, a cadeira elétrica vazia, as celas 

com móveis amontoados, sujos e apodrecidos.  

 O encontro da cadeira de rodas em uma das celas é o detonador para que se encontre 

um dos números do segredo do cadeado. O corpo que treme sob o lençol indica que outro 

número está disponível. Ao encontrar o homem torturado na sala até então fechada, o 

objetivo do jogo é desligar a chave de energia. Ao passar pelo corredor, os fios elétricos 

que passam por cima das celas estalam com a alta tensão. Mesmo que o homem diga que 

não há nada mais que se possa fazer, ele está temporariamente salvo pela ação da jogadora, 

que a essa altura do jogo já vivencia fortemente o terror daquele lugar. A incorporação, que 

é cinética, narrativa, mas também gestaltica, aciona uma cadeia de compreensão sobre o 

significado de cada um dos objetos, das ações, daquele centro de tortura em sua totalidade e 

de como isso se relaciona com o que se sabe sobre o terror da ditadura militar no Brasil e 

também com o conhecimento de que ainda há muito a ser compreendido, descoberto e 

colocado às claras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O game Prison Island nos apresenta uma interessante forma de lidar com a relação 

entre presente e passado em uma produção digital. Ao mesmo tempo em que lidamos com a 

memória já construída acerca daquele lugar, a retomada desta memória leva jovens, 

personagens que não lidaram diretamente com a ditadura, a se utilizarem deste mote para 

tentarem, em alguma medida, sensibilizar as possíveis jogadoras acerca dos horrores do 

período repressivo no país. 

O jogo toma para si um dos símbolos do terror no estado do Rio Grande do Sul, 

parte da imagem do terror no plano físico, sensível, do lugar de memória (NORA, 1993), 

do concreto como repositório de memórias, para estruturar a presença ali de jogadores que 

não necessariamente conheçam a história de antemão. Presente e passado se sobrepõem e, 
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na mesma medida, dialogam para construir o clima de terror. Ao fazer com que o avatar 

construa uma interação com os cenários que oscila entre o hoje e o ontem, o game dá à 

jogadora a sensação de que ainda há algo que pode ser feito pela memória deste passado: no 

presente podemos interagir com o passado, no jogo podemos buscar a justiça por um ato 

que possui tantos ecos no nosso passado. 

 Desta feita, analisando de modo mais detalhado as mecânicas e regras, torna-se 

possível compreender as maneiras pelas quais aquilo que é programado como ação do jogo 

também busca trazer à luz fragmentos do que é comumente relacionado à memória do 

período. Ao se utilizar do elemento ‘terror’ para trabalhar um momento da história do país 

que está atrelado à tortura, ao desaparecimento e à morte, Prison Insland traz para o 

primeiro plano a memória de um passado que insiste em sua presença, conforme a 

conceptualização de Jelin (2012), uma vez que a produção do jogo se dá em um momento 

em que os diversos personagens da cena política participam de uma disputa pela memória 

daquele momento repressivo. 

Ao se eleger a ‘Ilha do Presídio’ como elemento central do jogo, trazemos para a 

discussão, na cena pública, o valor do local para a construção da memória coletiva acerca 

da ditadura no país. Tomando, portanto, a ilha como lugar de memória, na perspectiva de 

Nora (1993), buscamos compreender a leitura da ressignificação que o jogo, em sua 

proposta de interações sequenciais e objetivos exigidos da jogadora, proporciona para o 

local e para aqueles que nutrem alguma relação com o ambiente, além de levar esta 

informação a sujeitos que não tenham tido a oportunidade de discutir o assunto. 

Ao mesclar em um mesmo produto a memória da ditadura militar brasileira, um 

papel educacional admitido pelos desenvolvedores na segunda versão do jogo e a 

possibilidade de incorporação da jogadora naquele que é apontado como um dos principais 

lugares de memória do período no Rio Grande do Sul, abrimos espaço para conjugarmos 

duas abordagens diferentes ao olhar para a construção desta obra: ao mesmo tempo em que 

parte dos relatos históricos, do plano material, escapa à cópia pura da narrativa dos 

acontecimentos, fazendo emergir um game que se adequa à temática da ditadura, por meio 

do terror, mas que também carrega questões sociais como a construção e a disputa pela 

memória, uma memória que nos faz perceber a tensão que a ditadura ainda exerce sobre 
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nós, mais de vinte anos após a redemocratização. O jogo não reconstrói as histórias 

passadas naquele ambiente, mas ressignifica o concreto, agrega valores a ele e faz um 

convite àqueles que queiram interagir, no presente, com as marcas do passado.  
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