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RESUMO  

Objetivo: Esse artigo investiga o reforço da coerência da narrativa de um jogo através da 

agência coletiva.  Para tanto, analisa a meta interatividade no jogo The Sims 4, o qual é um 

jogo de simulação de vida, onde o jogador possui grande liberdade criativa para construir uma 

história. O sentido atribuído à narrativa surge pela percepção de coerência na interação com o 

jogo.  Porém, sua premissa simples faz com que o jogo necessite estar constantemente se 

atualizando. Dessa necessidade de atualizações e de sua popularidade, surgiram formas de 

compartilhar dicas e conteúdo online, através de fóruns, blogs e vídeos que sustentam a meta 

interatividade e reforça a coerência da narrativa.  

Metodologia: O objeto foi analisado através do método Close Reading, utilizando a narrativa 

como lente teórica, em relação com as poéticas de interatividade e agência, que se destacam no 

jogo.  
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Resultados: sugere-se que é a agência coletiva que dá suporte a coerência da narrativa. Isso 

porque, embora o jogo seja para ser jogado sozinho, é a meta interatividade que aparece 

quando os usuários interagem com o jogo através de uma comunidade que reforça a narrativa 

do jogo.  

Originalidade: esse artigo busca um olhar holístico sobre a interatividade com o jogo, o que 

implica em olhar essa interatividade além do jogo. Os resultados podem ser aplicados a outros 

artefatos que embora tenham sido criados para serem utilizados por um único usuário, a 

interatividade é ampliada pela comunidade. 
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THE COLLECTIVE AGENCY TO STRENGTHEN THE 

NARRATIVE COHERENCE OF THE SIMS 4 GAME 

ABSTRACT  

Goal: This paper investigates the construction of narrative coherence of a game through the 

collective agency. To do so, this paper analyzes the meta interactivity in the game The Sims 4, 

which is a life simulation game, where the player has great freedom to build a story. The 

meaning attributed to the narrative arises from the perception of coherence in the interaction 

with the game. However, its simple premise means that the game needs to be constantly 

updating. From this need for updates and their popularity, ways have emerged to share tips and 

content online through forums, blogs, and videos that support the meta interactivity and 

reinforce narrative coherence. 

Methodology: The object was analyzed through the Close Reading method, using the narrative 

as a theoretical lens, in relation to the poetics of interactivity and agency that stand out in the 

game. 

Results: It is suggested that the collective agency supports the coherence of the narrative. This is 

because although the game is meant to be played on its own, it is the meta interactivity that 

appears when users interact with the game through a community that reinforces the game's 

narrative. 

Originality: This paper seeks a holistic look at interactivity with the game, which implies looking 

at this interactivity beyond the game. Results can be applied to other artifacts that although 

designed for use by a single user, interactivity is enhanced by the community. 

Keywords: agency. narrativity. interativity. The Sims. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a presença dos jogos eletrônicos já é naturalizada no nosso cotidiano. De 

jogos de celular para matar tempo na fila do banco, a jogos online complexos que necessitam de 

horas de dedicação, 75,5% dos brasileiros consome este tipo de entretenimento, segundo a 

Pesquisa Game Brasil realizada em 2018. 

Segundo Neto e Dias (2007), os jogos eletrônicos possibilitam que os jogadores sejam 

criativos: com o suporte tecnológico eles podem inventar novas formas de vida, criando ou 

destruindo mundos, realizando desejos e construindo narrativas no plano virtual (Neto & Dias, 

2007). No The Sims, essa invenção se torna bastante explicita, sendo que o jogo traz essa 

possibilidade de criação e controle da vida dos personagens. 

A popularidade da franquia de jogos The Sims é notável. Em 2014, ano do lançamento de  

The Sims 4, o jogo ficou em primeiro lugar na lista de jogos mais vendidos para computador, em 

pesquisa realizada pela Enterteinment Software Association1, enquanto seu antecessor, The Sims 

3, ficou em segundo lugar. Sua primeira versão foi o jogo mais vendido de todos os tempos na 

sua época, sendo batido depois pelo sucessor The Sims 2. 

A primeira versão do jogo The Sims foi lançada no ano de 2000, inaugurando uma 

categoria de jogos chamada “Simulador de vida”. No The Sims, o jogador vive em mundo de faz 

de conta digital, onde pode se tornar quem quiser – desde médico a celebridade da internet, 

construir a casa dos sonhos, ter a aparência que imaginar. O jogo evoluiu muito ao longo de suas 

quatro versões, tanto em questões estéticas quanto de jogabilidade. Na primeira versão a 

personalização de avatares e objetos era mínima, enquanto no The Sims 4 existem incontáveis 

opções. 

O The Sims oferece um cenário para que o jogador crie uma história. O jogo base oferece 

uma narrativa de fundo, onde você é um ser humano com necessidades e precisa viver no mundo 

– estudando, trabalhando, socializando.  Essa narrativa pode ser extrapolada em consequência da 

criatividade dos jogadores, que a partir de suas histórias, criam suas próprias formas de jogar. 

Essas formas trazem um novo olhar para o jogo, onde os jogadores se sentem parte de uma 

                                                

 

 

1 http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf 
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comunidade – mesmo que o jogo seja off-line – já que podem criar e compartilhar dicas e 

histórias de jogo e desafios, nos diversos fóruns, blogs e canais de vídeos criados pelo e para o 

público. Uma vez que a comunidade de jogadores – gigante desde sua primeira versão – 

consegue trazer inovação sem esperar as atualizações de jogo e lançamentos de pacotes, a 

narrativa se modifica. 

Este artigo verifica quais as poéticas do The Sims que sustentam esse tipo de 

engajamento. O pressuposto é que a agência coletiva percebida e proporcionada pela 

metainteratividade são as principais poéticas para transformar o The Sims de plataforma de jogo 

para plataforma de criação. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A narrativa, segundo Ryan é “uma representação mental de causalidade com estados 

conectados e eventos que capturam um julgamento na história de um mundo e de seus membros” 

(Ryan, 2004, p. 337). Para a autora, um texto narrativo deve apresentar um cenário, personagens 

que participam de ações e acontecimentos que geram mudanças nesse cenário da narrativa e onde 

a história deve comunicar algo significativo para quem a recebe. (Ryan, 2006, p. 8) 

Zimmerman (2004) complementa as características da narrativa apresentadas por Ryan ao 

desenvolver o conceito de interatividade relacionado a narrativa. O autor apresenta quatro modos 

de interatividade na narrativa que são: Interatividade cognitiva, relacionada a questões 

psicológicas e emocionais de resposta do leitor; Interatividade funcional ou utilitária, que diz 

respeito as características de estruturação (ou do design); Interatividade explicita, que trata das 

interações em si dentro da história: escolhas, reação a eventos aleatórios e outras interações 

programadas pelo autor; Meta-interatividade: traz as interações que vem além da experiência do 

texto, como as construções entre fãs de uma obra, por exemplo. Ryan (2004) apresenta também o 

seu conceito de interatividade, mas este em relação a participação do usuário, que pode ser um 

envolvimento interno ou externo e exploratório ou ontológico. No envolvimento interno, o 

jogador se vê como um membro do mundo ficcional, enquanto no externo ele se vê fora desse 

mundo, como um “Deus” que controla. No modo exploratório o usuário é livre para percorrer o 

mundo, porem suas ações não alteram a história, enquanto no modo ontológico as decisões do 

jogador possuem um impacto do mundo virtual. A primeira dicotomia não se apresenta como um 
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conceito binário – depende da imaginação do usuário, estar mais envolvido ou menos na história; 

já a segunda é mais definida pelo jogo, apesar de ter a possibilidade de jogos híbridos. 

Eichner (2013) trabalha a narrativa a partir dos níveis de agência que ela proporciona ao 

usuário. A autora conceitua agência como a sensação de controle originada na resposta de uma 

interação, o sentimento de saber o que irá acontecer após uma ação. Em uma narrativa linear 

como um filme ou livro, a agência pode ser maior, quando a história apresenta dicas do que vai 

acontecer e isso se concretiza, trazendo o sentimento de ter “adivinhado” o final, ou menor, 

quando o desfecho fica em aberto ou não é o esperado. Em narrativas complexas como os jogos, 

a agência pode se apresentar a partir da satisfação em atingir um objetivo pré-definido ou da 

possibilidade de escolha - quando ela traz uma mudança significativa (Eichner, 2013).  

Um dos níveis de agência descritos por Eichner (2013) é a agência coletiva. A agência 

coletiva é “um engajamento dos fãs em um nível meta-textual” (Eichner, 2013, p. 174). A autora 

apresenta que esse engajamento é uma forma de prática criativa, importante para a popularização 

da mídia, uma vez que os fãs se utilizam de outros meios para se conectar e se comunicar. 

 

3. MÉTODO 

O jogo foi analisado através da técnica close reading que consiste em uma metodologia 

qualitativa, que analisa uma mídia através de um olhar atento a um artefato, buscando seus 

significados nem sempre explícitos; o “leitor” atua no papel de desconstruir e construir esses 

significados (Van Loy & Baetens, 2003). Assim, essa técnica é capaz de contribuir na 

compreensão das experiências do jogo através da observação e da interação com o mesmo. O 

artefato foi observado inicialmente de uma maneira geral, através do acesso aos modos de jogo, 

sendo feita a captura das telas. O jogo foi então jogado durante o período de uma semana, 

durante algumas horas por dia, onde a pesquisadora utilizou o modo de criação de personagens 

para criar sua personagem e foi desenvolvendo sua história no modo de simulação. 

Posteriormente foi realizada uma pesquisa na internet sobre o jogo, acessando fóruns e assistindo 

vídeos relacionados ao mesmo, onde foram levantadas a proposta de desafios para o jogo e do 

uso de códigos (cheats) dentro do jogo para modificar suas próprias regras. 

Por fim, os dados foram analisados através das poéticas da narrativa, da interatividade e 

da agência, que são elementos que se destacam no jogo. Ao pensarmos na proposta inicial do 

jogo, ele pode ser analisado sob a ótica da narrativa, principalmente embasada em Ryan e da 
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interatividade explicita, de Zimmermann. Já quando jogamos nas propostas de desafios ou com o 

uso de cheats, além da narrativa, a lente analítica se volta para os conceitos de meta 

interatividade, de Zimmermann e de agência coletiva de Eichner. 

O método close reading implica em muitas visitas ao objeto para dar profundidade a 

leitura. A cada visita os dados observados compuseram uma tabela onde se relacionou a poética e 

página do jogo ou ação e os aspectos do jogo que dá suporte à poética observada. Assim, ao criar 

o personagem por exemplo, as opções de composição de sua personalidade e o comportamento 

observado dessa personalidade durante o jogo, dão suporte a agência pois o jogador pode ter uma 

resposta significativa de uma de suas ações.  

 

4. RESULTADOS 

The Sims 4 é a quarta edição da série de jogos de simulação de vida The Sims, publicado 

pela EA Games. Sua versão de base foi lançada em setembro de 2014, porém são lançadas 

periodicamente pacotes de jogo, pacotes de expansões e pacotes de objetos que podem ser 

adquiridos separadamente para incrementar a jogabilidade. O jogo possui dois modos de jogo: o 

modo de construção, onde o jogador pode construir e decorar casas e o modo simulação, que será 

abordado no presente artigo. 

No modo simulação, o jogador pode criar sua família – composta de um ou mais 

personagens, que podem ser amigos, colegas ou ter relacionamentos entre si. Os personagens 

(denominados Sims), são criados de forma altamente personalizada, podendo-se escolher dentre 

várias características físicas, roupas e também os traços de personalidade do Sim - que irão afetar 

a jogabilidade. O The Sims 4 oferece vários objetivos que são chamados de “Aspiração”, porém 

eles não são determinantes para o jogo, que é de jogabilidade não é linear, ou seja, não possui um 

objetivo final nem caminhos a serem seguidos. 
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Imagem 1: Modo simulação 

 

Fonte: Screenshot do jogo The Sims 4 

A jogabilidade consiste nas interações do Sim com o mundo e com os objetos do jogo. O 

personagem imita uma pessoa da vida real: tem necessidades básicas como comer, dormir, ir ao 

banheiro, socialização, diversão e higiene; pode fazer amizades, desenvolver relacionamentos e 

construir famílias com os NPC’s (personagens não jogáveis) do jogo; precisa arrumar um 

emprego quando adulto ou estudar quando criança, pagar contas e realizar a manutenção da casa 

quando necessário. 

 

4.1. Jogando na proposta do jogo 

O The Sims começa com uma premissa simples – o jogador cria o(s) seu(s) personagens, 

coloca ele(s) no mundo e começa a viver. Depois de criar sua família, ele recebe 20.000 

simoleons (a moeda do jogo), para comprar ou criar uma casa, se mudar para ela e começar a 

buscar seus objetivos. 

Na criação dos personagens, é escolhida uma “aspiração”, que seria um objetivo a longo 

prazo do Sim (imagem 2), trazendo uma lista de objetivos a serem cumpridos – que geram 

pontos e podem ser trocados por recompensas que facilitam a vida dos Sims. As aspirações são 

divididas em categorias que são: amor, animal, atlética, comida, conhecimento, criatividade, 

depravação, familiar, fortuna, natureza, popularidade e local. 
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Imagem 2: Modo de criação de personagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Screenshot do jogo The Sims 4 

 

Também são escolhidos os “Traços de personalidade” do Sim, que alteram na 

jogabilidade, podendo facilitar ou dificultar os objetivos do jogo, definidos na escolha da 

aspiração. Por exemplo, a escolha de uma aspiração familiar ou de popularidade e do traço “lobo 

solitário” traz um certo nível de dificuldade, uma vez que o Sim terá alteradores de humor que o 

deixam mais feliz quando está sozinho e esses grupos de aspiração necessitam de mais 

interações. 

No modo de criação de personagens já existem inúmeras possibilidades de escolhas que 

vão afetar o modo como será construída a história dentro do jogo. A escolha da aspiração do seu 

Sim e dos seus traços de personalidade vai delinear a construção da história dele através da lista 

de objetivos que vão aparecendo, além da manutenção das necessidades do personagem, escolhas 

profissionais, de hobbies, modos de interação com os NPC’s. 

 

4.2. Jogando com desafios 

Existem na internet diversos sites e fóruns não oficiais dedicados ao The Sims, criados e 

administrados por jogadores e fãs do jogo. Esses locais existem desde a primeira versão do jogo, 
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com o objetivo de compartilhar dicas e também de compartilhar objetos criados pelos fãs, que 

podem ser adicionados ao jogo. 

O The Sims 4 veio acompanhado do crescimento da popularidade do compartilhamento 

vídeos de jogos – as gameplays. Com isso, se popularizou também um outro jeito de jogar: 

através da criação de desafios pelos próprios fãs (ver Imagem 3). 

Os desafios trazem uma jogabilidade mais linear pois possuem regras especificas e um 

objetivo final. Eles trazem uma narrativa inicial pronta, que vai guiar a história no jogo em busca 

de um objetivo pré-determinado, apesar dos jogadores terem liberdade de criação dentro das 

regras propostas. Alguns exemplos de desafios criados por fãs são: Viúva negra – onde a 

personagem principal deve casar cinco vezes e “matar” todos os seus maridos; Desafio do 

manicômio – o jogador deve administrar oito Sims contendo o traço de personalidade “insano”, 

confinados em uma casa com limitações de espaço; Do lixo ao luxo – o jogador deve criar um 

sim sem dinheiro inicial em um lote vazio e deve fazer o sim enriquecer sem arrumar um 

emprego, somente coletando coisas pela cidade e utilizando suas habilidades. 

Imagem 3: desafios no Youtube 

Fonte: Screenshot do site Youtube2 

 

                                                

 

 

2 https://www.youtube.com/results?search_query=Desafios+the+sims+4 acessado em fev 2019 

https://www.youtube.com/results?search_query=Desafios+the+sims+4
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Cada desafio possui suas regras, o que vai desde a limitação de dinheiro, espaço, uso de 

objetos e escolha de traços do Sim. Os desafios, apesar de populares na internet, não são modos 

de jogo oficiais, sendo totalmente administrados pelo jogador, que opta por seguir essas regras 

durante o jogo. 

 

4.3. Burlando o sistema 

Apesar da liberdade de criação de construção de história dentro do jogo, o The Sims traz 

algumas limitações ao jogador – já que imita a vida real. Essas limitações vão desde a 

necessidade de ganhar dinheiro para comprar coisas no jogo, necessidades fisiológicas do avatar, 

alterações de humor e passagem do tempo, para citar alguns exemplos. 

Mas é possível “burlar” essas limitações do jogo, através do uso de cheats (códigos de 

“trapaça”). Com isso é possível iniciar o jogo com um grande montante de dinheiro, conseguir 

uma vida eterna, ganhar pontos de aspiração, alterar emoções e facilitar os negócios dos Sims. 

Assim, pode-se começar o jogo já com uma vida dos sonhos e ir construindo sua história a partir 

disso, sem as amarras da vida cotidiana. 

O uso desses códigos pode ser feito por qualquer pessoa, em um jogo casual, basta uma 

pesquisa na internet para encontrar inúmeros deles. Mas esse modo de jogo é bastante utilizado 

por pessoas que utilizam o The Sims para a criação de webseries transmitidas online em 

plataformas como o Youtube. O jogo é utilizado de forma a servir como ilustração para uma 

história, compartilhada em outra mídia – no caso o vídeo. Como exemplo, temos a produção 

brasileira “Girls in the house”, que possui quatro temporadas, alguns episódios especiais e 

também teve um livro derivado – escrito pelo criador da série na voz de uma das protagonistas, 

chamado “Duny, o meu livro que eu escrevi”, lançado pela editora Intrínseca. 

 

5. DISCUSSÃO 

O The Sims possui uma premissa bastante simples e intuitiva, como o próprio nome que 

o categoriza já diz – que é de simular a vida. A partir disso, o jogador vai interagindo com o 

mundo e criando sua história. Para quem não tem vontade de criar sua própria família o jogo já 

oferece algumas prontas que o jogador pode utilizar, famílias essas que possuem características e 

narrativas já descritas pelo próprio The Sims, onde o jogador pode dar sequência a história. 
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Analisando o jogo sob os oito itens das três dimensões da narrativa descritas por Ryan 

(2006, p. 8), conseguimos encaixar o The Sims em pelo menos sete deles: 

Quadro 1: Correspondência entre itens de narrativa e o jogo 

Dimensões da narrativa The Sims 

Narrativa deve ser sobre um mundo povoado 

por indivíduos existentes. 

O jogo é povoado pelos Sims 

 

Esse mundo deve ser situado no tempo e 
passar por transformações significantes. 

 

Ocorre a passagem de tempo de forma 
explicita, já que os dias de vida do Sim são 

limitados 

 

Essas transformações devem ser causadas por 
eventos físicos não habituais 

 

Existem escolhas a serem feitas em diversos 
momentos do jogo que afetam o Sim em cada 

etapa da vida, como ter filhos 

Alguns dos participantes do evento devem 

ser agentes inteligentes que possuem uma 
vida mental e reage emocionalmente aos 

estados do mundo 

 

Pelo menos um dos Sims é controlado pelo 

jogador, que toma decisões e é afetado pelo 
mundo 

Alguns desses eventos devem ser ações 

propositais desses agentes, motivados por 

objetivos e planos identificáveis 

Pensando na forma de jogo tradicional, 

concluir as aspirações ou mesmo trabalhar 

para comprar coisas no jogo 

A sequência de eventos deve formar uma 
cadeia causal unificada e levar a um 

fechamento. 

 

Considerando o jogo como uma simulação de 
vida, podemos pensar no fechamento como a 

morte do personagem 

 

A ocorrência de pelo menos alguns dos 
eventos deve ser afirmada como um fato no 

mundo da história 

 

O jogo em si funciona como uma sucessão de 
fatos, sendo que as escolhas ficam registradas 

e geram consequências na jogabilidade 

A história deve comunicar algo significativo 

para quem a recebe 

Depende do perfil do jogador, mas não é algo 

implícito do jogo. 

Fonte: a autora, 2019 

Sobre o último item, Ryan justifica sua presença na lista para evitar histórias ruins, sendo 

que a própria autora assume como um requisito controverso. De fato, pensando no jogo a 

criatividade de quem joga é que vai definir se no final a história será boa ou não. Isso fica 

bastante explicito quando se pensa no jogo sob a perspectiva das Gameplays. No YouTube 

conseguimos encontrar diversos vídeos do jogo, sendo narrados pelo jogador, com muitos se 

encerrando somente porque a história acabou perdendo a graça. 

Pensando nos quatro tipos de interatividade descritos por Zimmerman (2004), podemos 

dizer que o The Sims se enquadra inicialmente na interatividade explicita. O autor define essa 

como “a interação no sentido mais obvio da palavra”. O jogo conta com escolhas que afetam o 
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desempenho, eventos randômicos como visitas e ligações de Sims NPC’s, e o próprio fato de ser 

uma simulação – que são elementos que caracterizam esse tipo de interatividade. Quando o 

jogador ultrapassa a proposta inicial do jogo, indo atrás de vídeos, discutindo em fóruns, 

utilizando desafios criados por fãs ou utilizando o jogo como plano de fundo para a produção de 

vídeos, o The Sims apresenta também as características de meta interatividade. Já pensando nos 

tipos de interatividade propostos por Ryan (2004), podemos observar a questão que autora traz 

sobre a binaridade: The Sims pode se apresentar tanto com um envolvimento interno – através da 

criação de um Sim parecido com o próprio jogador e uma projeção de sua vida no jogo – quanto 

com um envolvimento externo, ao criar uma família com vários Sims e controlar todos, ou ao 

jogar um desafio. Ele se encaixa também no modo ontológico, pois as escolhas do jogador vão 

determinando o curso da história. 

A agência coletiva, apresentada por Eichner (2013) representa o jogo quando observamos 

os processos de criação realizados pelos seus jogadores. A autora traz que o engajamento dos fãs 

é um aspecto importante da mídia e que seu significado vai além dessa comunidade de fãs. A 

possibilidade de inserir elementos no jogo, sejam esses objetos ou comandos (com os cheats) se 

mostra como um fator que possibilita esse engajamento, através das trocas de dicas, comandos e 

pacotes de objetos, através de fóruns na internet. Assim, esses fóruns e sites de fãs, oferecem um 

ambiente social que tem como propósito trocas entre pessoas que gostam do jogo. Além disso, o 

uso de vídeos na internet para divulgar gameplays e histórias possibilita a participação de um 

público que não necessariamente gosta da mecânica do jogo, mas que se interessa por assistir 

esse conteúdo. 

 

6. CONCLUSÃO 

Neste estudo, foram analisados os processos de criação de narrativa pelo jogador no jogo 

The Sims 4. Foram abordados aspectos de interatividade e níveis de agência proporcionados pelo 

jogo pelas formas narrativas. 

Pode-se concluir que The Sims é um jogo com premissa simples e é bastante popular, 

mas necessita estar constantemente se reinventando. Para isso, são lançados periodicamente 

atualizações e pacotes de expansão, que trazem novos elementos e formas de se jogar. Porém, 

embora esses lançamentos oficiais ofereçam um incremento para o jogo, eles pouco alteram a 

mecânica do mesmo.  
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A agência é suportada através da coerência que se estabelece entre as opções do jogador 

na construção de seu personagem e o comportamento desse personagem durante o jogo. Como 

na vida real, cada evento implica num desenrolar de consequências. Essa dinâmica garante a 

criação de uma narrativa coerente, repleta de sentidos. Mas, além da agência pessoal, a agencia 

coletiva é uma das principais poéticas do The Sims. 

Isso porque, apesar de não ser um jogo online e nem multiplayer, os jogadores encontram 

em blogs, fóruns online e canais de vídeos, formas de interagir, trocar informações, criar e 

compartilhar conteúdo entre si. Essas trocas também trouxeram novas formas de jogar e ver o 

jogo, não só como uma forma de entretenimento solo, mas de compartilhar conteúdo e fazer 

parte de uma rede. Esta forma de interatividade além do jogo (os usuários interagem por causa 

do jogo, mas não no jogo), pode reforçar a coerência da narrativa, uma vez que como na vida 

real, as conversas em espaços diferentes de casa ou trabalho por exemplo, ajudam nas tomadas 

de decisões ou na construção de sentido sobre os aspectos de trabalho ou familiares.  

Ou seja, o jogo trabalha aspectos subjetivos do sujeito ao representar uma projeção da 

realidade e a sensação de controle. A criatividade também é um ponto marcante da criação da 

narrativa no jogo. Ela aparece não só na criação de histórias de modo tradicional, mas também 

quando novas formas de jogar são inventadas e compartilhadas pelos jogadores. Uma vez que o 

jogador consegue exercitar essa criatividade, o jogo oferece suporte para que sejam criadas boas 

histórias.  
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