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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva aproximar a Teoria Semiótica Francesa dos estudos 

do videogame, através de um modelo de análise interdisciplinar. Consideramos o 

videogame um paradigma atualizado nas trocas interativas da contemporaneidade, 

com poder de penetração em diversas camadas sociais e que pode, inclusive, ser 

utilizado como formador de opinião e divulgador de ideologias. A 

interdisciplinaridade caracteriza-se pela aplicação da metodologia semiótica, pelos 

conceitos “sincretismo” e “graus de intimidade” de Hjelmslev, pela abordagem 

tensiva, segundo o modelo “intensidade/extensidade” proposto por Zilberberg, e 

pelos estudos dos videogames, sistematizados por Jesper Juul. Demonstramos 

articulações entre os níveis fundamental, narrativo e discursivo e o conceito “regras” 

e abordamos encaminhamentos implicativos/concessivos na classificação de 

componentes “reais” e “ficcionais” do videogame (cf. JUUL, 2005). Investigamos, 

ainda, como tais direcionamentos são articulados para maximizar ou minimizar 

componentes sensíveis e inteligíveis capazes de garantir o engajamento e a 

fidelização do jogador. 

 

Palavras-chave: jogo; videogame; semiótica; games studies; análise; 

interdisciplinar. 
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ABSTRACT 

This research aims to bring together the French Semiotics theory to the videogame 

studies, through an interdisciplinary model of analysis. We consider the videogame an 

updated paradigm in contemporary interactions, with the power to influence different social 

strata what can even be used to reinforce ideologies and to influence opinions. The 

interdisciplinary approach is characterized by the application of the semiotic methodology, 

with concepts as "syncretism" and "degrees of intimacy", presented by Hjelmslev, the tensive 

approach, in accordance to the “intensive/extensive" model proposed by Zilberberg, and the 

videogame studies, systematized by Jesper Juul. We demonstrate links between basic, 

narrative and discursive levels and the concept of "rules". We also discuss the concepts of 

implication/concession in relation to the classification of videogames "real" and "fictional" 

components. At last, we investigate how such trends are articulated to maximize or to 

minimize sensitive and intelligible components of the videogame, which are responsible to 

ensure the engagement and loyalty of the player. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho propõe uma leitura semiótica dos videogames. Definimos, 

portanto, o nosso objetivo de elaborar um modelo de análise que considere a 

abordagem teórica dos videogames e a aplicabilidade do ferramental semiótico, 

enquanto metodologia de análise de textos, para explorar os mecanismos que 

garantem o engajamento e a fidelização do jogador. Alguns objetivos específicos 

contribuíram para o sucesso de nossa missão. 

O primeiro surge da necessidade de caracterizar o videogame em relação ao 

objeto de outras mídias, tais como a literatura e o cinema, com as quais é 

identificado por sua capacidade de contar histórias. Investigamos, em seguida, quais 

recursos, aliados ao emprego de um monitor de vídeo e ao processamento 

eletrônico de dados, diferenciam-no dos jogos em geral. Buscamos, então, amparo 

no entendimento do conceito de sincretismo segundo Louis Hjelmslev, Algirdas 

Julien Greimas e Jean-Marrie Floch, para compreender os efeitos de sentido 

causados, seja na articulação de recursos verbais, visuais e sonoros para a 

comunicação de um conteúdo, seja no grau de intimidade presente entre elementos 

do conteúdo e da expressão, ou ainda, na sobreposição dos papéis desempenhados 

pelo jogador e por sua projeção, no videogame, na figura do protagonista.  

Em segundo lugar, uma abordagem interdisciplinar do objeto demanda 

esforços de padronização de termos e de nivelamento de conceitos – tais como a 

narratividade e recobrimento temático-figurativo –, em busca de potencializar a 

aplicação dos instrumentos de análise. Para tanto, apresentamos um modelo para 

tratar dos aspectos que tornam o ato de jogar uma experiência compartilhada e, ao 

mesmo tempo, única. Destacamos os componentes ligados ao afeto, maximizados e 

minimizados na proposta de interação do videogame. Para realizar tal 

empreendimento, retomamos os pressupostos da Semiótica, tanto em sua origem 

greimasiana, como na abordagem tensiva proposta por Claude Zilberberg.  

Para concluir nosso quadro de objetivos específicos, buscamos nos estudos 

realizados por áreas de dedicação ao videogame, com destaque dado às pesquisas 

de Jesper Juul, nossa compreensão de como empregar componentes sensíveis e 
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inteligíveis na construção de um mundo constituído de “partes” reais e ficcionais, no 

qual atuam princípios específicos para garantir o entretenimento. 

É importante ressaltar, ainda, que este trabalho está organizado em quatro 

partes. Em nosso primeiro capitulo – Os jogos enquanto objeto de estudo –, 

apresentamos o videogame e traçamos um breve histórico de sua aplicação 

interdisciplinar. Apresentamos áreas que lançam mão dos jogos para ilustrar suas 

teorias. Em seguida, realizamos uma breve retrospectiva no estudo dos jogos para, 

somente então, caracterizar o videogame e destacar o seu campo específico de 

estudo. 

No segundo capítulo – Uma leitura semiótica dos videogames –, levantamos 

questões ligadas ao conceito de narrativa e de narratividade e ao uso de temas e 

figuras. Utilizamos exemplos de diferentes jogos, como Tetris e Mario Bros., para 

adensar a discussão levantada no primeiro capítulo. Investigamos, também, como 

surgem os efeitos de sincretismo, e como tais efeitos relacionam-se aos aspectos 

sensíveis, incorporados pela abordagem tensiva da semiótica. Demonstramos, 

ainda, como a tensividade é capaz de enfatizar o emprego de lógicas conduzidas 

por um encadeamento previsível, da mesma forma que é capaz de considerar a 

possibilidade de rompimentos e de surpresas na cadeia lógico-dedutiva. 

Estabelecemos, dessa forma, uma transição para o terceiro capítulo – As análises 

dos jogos God of War III e Flower –, no qual, efetivamente, trazemos as análises dos 

videogames integrantes de nosso corpus. 

A partir das considerações apresentadas no capítulo 3, é possível testar a 

aplicabilidade da metodologia semiótica de análise no videogame. Para tanto, 

incialmente, justificamos a consideração do videogame como um texto – ou como 

um discurso. Apresentamos, em seguida, uma breve descrição dos jogos, para, 

então, exemplificar os conceitos trabalhados nos capítulos anteriores. Mostramos, à 

luz da Semiótica, como se dá a geração de sentido nos jogos analisados, assim 

como quais foram os programas narrativos e as estratégias utilizadas pelo 

enunciador para exercer um fazer persuasivo e para fidelizar o enunciatário: o perfil 

do jogador previsto pelo próprio jogo.  



14 
 

Assim, já no quarto e último capítulo – O modelo de análise proposto –, 

oferecemos uma integração entre os estudos dos videogames e a Semiótica. Neste, 

recorremos à gênese da teoria: o percurso gerativo do sentido. A inclusão desta 

integração em nossa pesquisa objetiva identificar os pontos de contato entre as 

teorias, atividade facilitada pelo tratamento dispensado por Jesper Juul à sua obra, 

que, por ser sistemática e estruturada, mostra-se predisposta ao estabelecimento de 

interfaces. Em último lugar, apresentamos uma proposta para organizar o tratamento 

do videogame enquanto objeto preferencial nas trocas interativas da 

contemporaneidade. 

Por fim, é pertinente registrar que a pesquisa bibliográfica tradicional foi 

enriquecida com informações retiradas de entrevistas e de artigos publicados na 

Internet. Recorremos, ainda, ao recurso audiovisual, como o trailer e o gameplay, 

para ilustrar como se dá a prática na interação com um videogame. 

Press start! 
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CAPÍTULO 1 
OS JOGOS ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO 

Este capítulo situa o estudo dos videogames em relação ao dos jogos1 

propriamente ditos. Nele, apresentamos, em primeiro lugar, um panorama da 

utilização dos jogos enquanto objeto interdisciplinar de estudo. Na sequência, 

refinaremos os conceitos trazidos por estudiosos do videogame para, então, 

apresentar o nosso corpus.  

Mostramos, ainda, como a abordagem estruturada e sistemática do 

videogame estabelece os princípios para a construção dos efeitos de entretenimento 

e de engajamento do jogador, e de que modo estes efeitos sofrem influência direta 

do emprego de temas e figuras. Ao final do capítulo, trazemos um exemplo para 

explorar tal encadeamento, e, também, para introduzir a discussão dos conceitos de 

narrativa e de narratividade, a ser aprofundada no capítulo 2. 

1.1 OS JOGOS COMO INSTRUMENTO INTERDISCIPLINAR 

Ao longo da história, os jogos revelaram-se simulacros eficazes de 

confrontos. Inicialmente destinados ao treinamento ou ao entretenimento, permitiam 

ao jogador arriscar-se em condições parcialmente controladas de interação, na 

busca por recompensas, normalmente relacionadas à superação de desafios (cf. 

CAILLOIS, 1961). Assim, o ato de jogar revela especificidades que o distinguem das 

demais interações sociais. 

Resumindo as características formais de jogar, podemos chamá-la 
de uma atividade livre, situada fora da vida "comum", como sendo 
"não-séria", mas, ao mesmo tempo, capaz de absorver o jogador 
intensa e totalmente. É uma atividade ligada a nenhum interesse 
material, e nenhum lucro pode ser adquirido por esta. A atividade de 
jogar prossegue dentro de seus próprios limites de tempo e espaço, 
de acordo com regras fixas e de forma ordenada. Promove a 
formação de grupos sociais que tendem a se cercar de sigilo para 
marcar a sua diferença em relação ao mundo comum através do 

                                                           
1 O termo jogo será usado quando fizermos referência ao conceito amplo de jogos, em relação ao 

videogame apresentado como nosso objeto de estudo. 
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disfarce ou de outros meios2 (HUIZINGA, 1950; apud CAILLOIS, 
1961; in 2006, SALEN & ZIMMERMAN, p. 13). 

Quando transportados para um suporte eletrônico de processamento de 

dados, o ramo do entretenimento tornou-se rapidamente seu lugar de destaque. 

Hoje, os videogames, representam inequivocamente um paradigma atualizado nas 

trocas interativas. Gozam de alto poder de penetração em diversas camadas sociais 

e podem, inclusive, ser utilizados como instrumento de formação de opinião e de 

divulgação de ideologias. Tais fatores justificam a existência de áreas de estudos 

dedicadas exclusivamente à pesquisa dos videogames. As mesmas razões 

despertam o interesse em abordar este objeto sob o ponto de vista dos estudos de 

linguagem.  

Ludwig Wittgenstein (apud OLIVEIRA, 1996) utilizou os jogos na construção 

de sua filosofia de linguagem para ilustrar que o ato de comunicar-se é algo que não 

se resume à superfície fragmentada de conceitos isolados, mas que somente 

adquire lastro quando encarado de forma global. As considerações de Manfredo 

Araújo de Oliveira parafraseiam Wittgenstein ao estabelecer comparações entre o 

jogo e o ato de comunicar-se. 

O jogo não é uma fatalidade natural, nem mesmo uma imposição de 
forças supra individuais, coletivas, sociais anônimas, pois a 
comunidade em questão só surge no próprio ato de jogar por meio 
do reconhecimento de regras e aceitação de papéis que dirigem a 
ação global (OLIVEIRA, 1996, p. 144). 

Verificamos a recorrência ao jogo na obra deixada por Ferdinand de Saussure 

(2006). A preocupação demonstrada por Wittgenstein, ao encarar as manifestações 

de um jogo dentro de um universo controlado por leis específicas, já se revelava na 

ilustração adotada por Saussure para explicar o conceito de valor. As reflexões do 

linguista sobre este conceito foram exemplificadas na movimentação das peças em 

um jogo de xadrez, por meio de um sistema de regras: independentemente da forma 

                                                           
2 Tradução livre do original: “Summing up the formal characteristics of play we might call it a free 

activity standing quite consciously outside 'ordinary' life as being 'not serious', but at the same time 
absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no 
profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according 
to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groups which tend to 
surround themselves with secrecy and to stress their difference from the common world by disguise 
or other means.” A definição de jogo dada por Huizinga, em 1938, já pode ser questionada, sem, no 
entanto, perder sua validade, uma vez que, na atualidade, a maioria dos jogos profissionais visa à 
obtenção de lucro. 
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ou da materialidade das peças, o valor de cada uma delas está em relação à 

posição assumida pelas demais no tabuleiro. 

Ao fazer essa analogia, Saussure tangencia um dos principais conceitos 

utilizados para caracterizar os videogames atuais: o gerenciamento de regras. A 

existência de regras está presente na gênese de todos os jogos. Ela permite que 

diferentes jogadores experimentem um jogo, sozinhos ou em grupos. Por sua vez, a 

leitura semiótica dos videogames – que será apresentada no capítulo 2 – mostra 

outros componentes capazes de proporcionar diferentes experiências, seja entre 

diferentes jogadores ou quando um mesmo jogo é experimentado pelo mesmo 

jogador em diferentes momentos.  

Há, de fato, inúmeros exemplos da utilização dos jogos por outras áreas do 

conhecimento, tais como pela Economia e pela Matemática. Na maioria das vezes, 

tal aplicação é possível devido a uma característica presente na maioria dos jogos: o 

oferecimento de problemas estruturalmente organizados. John Von Newmann e 

Oskar Morgenstern (1953) exploraram essa característica dos jogos para descrever 

as diferentes estratégias utilizadas na Economia, de modo a envolver os mesmos 

insights presentes nos jogos e/ou no ato de jogar. No exemplo dado, uma estratégia 

dominante, que se destaca como a melhor, revela-se como sendo a única opção 

lógica a ser seguida. No universo dos jogos, o efeito de sentido gerado desse 

encaminhamento inequívoco é o tédio, pois não há desafios a serem superados 

pelos jogadores na seleção de alternativas (cf. MORGENSTERN & NEWMANN, 

1953).  

Ainda nos anos 50, a mesma base estruturada presente nos jogos é 

novamente explorada no jogo de xadrez por Claude Shannon (1950; apud JUUL, 

2005). Seus estudos foram pioneiros no desenvolvimento da inteligência artificial 

presente no “pensamento eletrônico” utilizado pelos computadores. A pesquisa de 

Shannon não apenas demonstrou o emprego de diferentes estratégias por seres 

humanos na solução de problemas, mas também a investida na sistematização do 

pensamento que criou interfaces com a Ciência Cognitiva, ao considerar aspectos 

psicológicos no ato de jogar capazes de extrapolar o simples emprego de lógicas 

dedutivas: as preferências pessoais.  
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Semelhante destaque possuem os jogos do tipo “quebra-cabeça”. O 

matemático Marcel Danesi (2002; apud JUUL, 2005) teve como base o estudo de 

outro matemático, Leonhard Euler, para desenvolver os pilares da conhecida Teoria 

Gráfica na matemática. Euler pesquisou sobre o desafio conhecido como O 

Problema da Ponte de Königsberg, no qual sete pontes da cidade de Königsberg 

são atravessadas sem que cada uma delas seja cruzada mais de uma vez. 

1.2 AS CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS E DOS VIDEOGAMES 

O estudo do jogo propriamente dito é datado do início do século XX. Um dos 

primeiros a abordar o tema foi Johan Huizinga (2000). Em suas primeiras 

publicações, datadas de 1938, o autor estreita os laços entre o jogo e as habilidades 

humanas ligadas ao pensamento, à experimentação, à criação e à transformação do 

mundo (homo ludens), assim como defende o jogo como uma categoria essencial à 

vida, como o raciocínio (homo sapiens) e a fabricação de objetos (homo faber). 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em 
si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e 
de uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA, 
2000, p. 33). 

 Temos, ainda, o exemplo do trabalho de Stewart Culin (1992; apud JUUL, 

2005) para catalogar e classificar os jogos presentes no universo dos índios norte-

americanos. No entanto, eram poucos os esforços dedicados ao entendimento das 

experiências dos jogadores. Tal inspiração norteou as pesquisas realizadas por 

Roger Caillois (1961; in SALEN & ZIMMERMAN, 2006,) para elaborar uma 

classificação dos jogos direcionada para o entendimento de objetivos e 

pressupostos.  

A proposta de Caillois categoriza os jogos em quatro classes. A primeira é 

denominada Agôn. Nela se encaixam os jogos de competição, nos quais são 

empegadas regras para proporcionar maior equilíbrio entre as diferentes habilidades 

dos jogadores – tais como velocidade, resistência, força e memória –, dentro de 

limites previamente estabelecidos e sem a interferência de qualquer ajuda externa. É 
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o exemplo da maioria dos Jogos Olímpicos, cuja prática pressupõe atenção 

constante, treinamento apropriado, aplicação assídua e empenho para vencer.  

A segunda classe, Alea, inclui os jogos baseados na aleatoriedade, focados 

em decisões que independem da intervenção do jogador. Para os jogos Alea, vencer 

depende mais do acaso do que da habilidade de um jogador para derrotar o 

adversário. Nos jogos dessa classe, o jogador é passivo e, consequentemente, não 

desafiado em suas habilidades ou requisitos, tais como paciência, experiência, 

qualificações, força, inteligência ou treinamento. São exemplos os jogos de dados, 

roletas, bacará, loterias e demais jogos de azar. 

A terceira classe é conhecida como Mimicry. Sua denominação é inspirada 

pela habilidade que os insetos possuem de passarem despercebidos no ambiente. A 

capacidade de mimetismo apresentada por esses animais está implícita nas 

brincadeiras de crianças passando-se por adultos. Portanto, essa classe considera o 

ato de jogar não somente pelo emprego de ações, mas pela ilusão proporcionada 

pela atuação em um personagem. Nos jogos da classe Mimicry, o jogador é 

confrontado com uma série de possibilidades, evocadas para fazê-lo acreditar que 

se transformou em algo ou alguém diferente. As características dessa classe são 

exploradas na maioria dos videogames de interpretação de papéis, tais como os 

RPG – Role Playing Games3.  

A quarta e última classe foi denominada por Caillois como Ilinx. Nela, são 

incluídos os jogos destinados a causar vertigem no adversário, com o objetivo de 

privá-lo temporariamente da estabilidade de percepção e impor uma espécie de 

pânico. Um exemplo de jogo conhecido no Brasil é o rodamoinho. Nele, dois 

jogadores dão as mãos, esticam braços e pernas, unem os pés e rodam até que um 

deles sinta-se tonto o suficiente para desistir e, consequentemente, perder a disputa 

(cf. HUIZINGA, 1950; apud CAILLOIS, 1961; in SALEN & ZIMMERMAN, 2006). 

                                                           
3 Role-playing game, também conhecido como RPG ("jogo de interpretação de personagens"), é um 

tipo de jogo no qual os jogadores assumem os papéis de personagens e criam narrativas de forma 
colaborativa. O progresso de um jogo se dá de acordo com um sistema predeterminado de regras, 
dentro do qual os jogadores podem improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam a 
direção que o jogo irá tomar. Portanto, “personagens” são considerados actantes discursivos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogador


20 
 

As conclusões de Caillois revelam que os jogos não se enquadram totalmente 

numa ou noutra categoria. São, na verdade, o resultado de combinações de 

possibilidades, orquestradas para manter o engajamento do jogador em diferentes 

tipos de interação.  

Quando tratamos do videogame, fazemos referência a um estudo bem mais 

recente, que caracteriza um segmento turbulento na história dos jogos. Ao redor do 

mundo, pesquisadores reunidos em conferências e seminários recorrem a diferentes 

campos do saber para publicar os resultados de suas investigações. Alguns deles, 

por exemplo, descrevem os jogos como mais uma manifestação transmidiática 

utilizada para contar histórias, na qual recebe destaque a interatividade, reconhecida 

por uma “(...) medida do potencial de habilidade de uma mídia permitir que o usuário 

exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada” (JENSEN, 

1998, pp. 185-204). 

  Espen Aarseth (2004) aprofunda os aspectos textuais sob o viés de contar 

“histórias interativas”, o que o leva a questionamentos do tipo “(...) onde está o texto 

no jogo de xadrez?” 4 (AARSETH, 2004, p. 2). Embora as contribuições da 

Semiótica para os conceitos de texto e de narrativa5 sejam explorados no capítulo 2, 

é interessante notar que a mesma linha de raciocínio de Aarseth está presente em 

Markku Eskelinen6 (2001). O autor reconhece a narrativa como: 

(...) a recontagem (como produto e processo, objeto e agir, estrutura 
e estruturação) de um ou mais eventos reais ou fictícios comunicada 
por um, dois ou vários (mais ou menos evidentes) narradores para 
um, dois ou vários (mais ou menos explícita) narratário 7 
(ESKELINEN, 2001, p. 3). 

                                                           
4 Tradução livre do original: “(...) where is the text in chess?” 
 
5 O conceito de narrativa apresenta desdobramentos, conforme a área de estudos pela qual é 

explorado. Para somar ao entendimento de Eskelinen, traremos, no segundo capítulo, as 
contribuições da Semiótica focadas na narratividade. 

 
6 Pesquisador independente e escritor experimental de prosa ergódica, drama interativo, ensaios 

críticos e cibertexto de ficção. 
 
7 Tradução livre do original: “(…) the recounting (as product and process, object and act, structure and 

structuration) of one or more real or fictitious events communicated by one, two or several (more or 
less overt) narrators to one, two or several (more or less overt) narratees.” 
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É interessante notar que a abordagem dos estudiosos dos jogos reverbera no 

estudo dos videogames, desde as primeiras aparições na década de 1960. Uma das 

primeiras manifestações de um jogo digital desenhado para processamento 

eletrônico ocorreu na criação do Spacewar (figura 1).  

 
Figura 1:A tela do Spacewar, primeiro videogame registrado na história. 

Fonte: Nick Clayton, 
página da Internet disponível em http://arstechnica.com/gaming/2011/10/spacewar-

the-first-2d-top-down-shooter-turns-50/. 

O jogo teve a primeira versão lançada em 1962 e contou com a participação 

de diversos profissionais, com destaque para Steve Russell, Martin Graetz, Wayne 

Wiitanen, Alan Kotok, Dan Edwards e Peter Samson. Spacewar traz a possibilidade 

de interação entre dois jogadores oponentes em um universo representado por um 

monitor de vídeo. O centro do monitor é ocupado por uma estrela, cuja força 

gravitacional sobre as naves deve ser evitada por cada um dos jogadores, enquanto 

estes empregam esforços para destruir a nave inimiga. Algumas manobras evasivas 

são previstas pelo jogo: o uso do hiperespaço é capaz de teleportar a nave em 

perigo para outro ponto da tela, mesmo sob o risco de autodestruição. Se aplicarmos 

a mesma lógica utilizada por Aarseth e Eskelinen, poderíamos questionar: qual a 

história contata pelo jogo Spacewar? Para responder a pergunta, vamos, em 

primeiro lugar, entender algumas semelhanças e diferenças entre o videogame e 

outras mídias utilizadas para contar histórias.  
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Quando comparamos os cinquenta anos de existência dos videogames com 

os oitenta anos da televisão, ou com os mais de cem anos do cinema ou os 

quinhentos anos da impressão, entendemos a predisposição da maioria das 

pessoas para reconhecer no videogame um sucessor dos filmes ou da literatura; um 

novo instrumento utilizado para contar histórias. Contudo, essa comparação revela 

algumas especificidades presentes no videogame. 

 
Figura 2: As interfaces do videogame com objetos de outras mídias. 

Como podemos ver na figura 2, o videogame, representado pelo ícone 

central, que remete ao Pac-Man8, compartilha o ambiente dos jogos de tabuleiro 

(desenho da esquerda), dos quais herda todas as características da definição 

tradicional dos jogos. Ou seja, os videogames igualmente constituem um sistema 

formal baseado em regras, dotado de um número finito e variável de resultados, aos 

quais são atribuídos diferentes valores. O jogo representa um elemento no qual o 

jogador emprega esforços para influenciar tais resultados, aos quais se encontra 

emocionalmente conectado, e cujas consequências são opcionais e negociáveis (cf. 

JUUL, 2005). 

No entanto, o videogame assume o controle das regras. Por mais estranho 

que pareça, num jogo de tabuleiro é possível utilizar as peças de damas para uma 

partida de xadrez. O ato demandará um esforço mental associativo exacerbado, pois 

as regras utilizadas pelo jogo de damas não prevêem os requisitos necessários ao 
                                                           
8 O jogo foi produzido originariamente para Arcade no início dos anos 80 e tornou-se um dos jogos 

mais populares da época, tendo versões e atualizações para diversos tipos de consoles, até os dias 
atuais. 
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controle do jogo de xadrez. Tal controle seria exercido pelos jogadores, por meio de 

associações mnemônicas para recuperar a posição de cada peça. No caso do 

videogame, esse esforço é impossível de ser executado. De seus semelhantes, os 

programas de computador (desenho central superior), o videogame herda a mesma 

rigidez de uma programação lógica para a construção e o oferecimento de uma rede 

de possibilidades estruturada sobre o que é e o que não é permitido, embora nem 

sempre haja relação entre o entretenimento e as ações executadas durante a 

operação de programas computacionais, tais como os utilizados para montar 

planilhas de cálculos.  

Outro aspecto distancia o videogame daqueles de quem herda a vocação 

para contar histórias: a literatura (desenho da direita) e o cinema (desenho central 

inferior). Se não gostamos de uma história, mas queremos saber o final, adiantamos 

as páginas de um livro ou dormimos durante as partes indesejadas de um filme. O 

videogame, ao contrário, controla a ordem cronológica e sequencial, ainda que dê 

ao jogador a ilusão de fazer o seu próprio percurso com originalidade.  

Tais comparações, por vezes inevitáveis, não estabelecem uma procedência 

para os videogames. Estes se relacionam com o surgimento dos jogos propriamente 

ditos. Apesar de ser difícil precisar o momento exato do surgimento dos jogos, há 

registros datados de 2686 a.C., recuperados de gravuras na tumba de Hesy-re, no 

Egito. O jogo de tabuleiro representado é considerado, por estudiosos dos jogos, o 

precursor dos atuais Backgammon9 e Parcheesi10. Ambos jogados atualmente, 

inclusive, em dispositivos eletrônicos (cf. JUUL, 2005). 

                                                           
9 Em poucas palavras, o backgammon é uma corrida de obstáculos entre dois jogadores, com 

elementos de habilidade, estratégia e sorte. Cada jogador começa o jogo com 15 pedras (chequers) 
e o primeiro jogador a remover todas as suas pedras do tabuleiro (procedimento chamado de 
bearingoff) é o vencedor (disponível em http://backgammon.ladbrokes.com/pt/what-is-backgammon, 
consultado em 21/01/2015). 

 
10 Na versão moderna do parcheesi, cada jogador terá 4 fichas de uma mesma cor (amarelas, 

vermelhas, verdes e azuis) e uma zona de início chamada de casa no tabuleiro. O tabuleiro é 
composto de 68 casas numeradas, 12 das quais são abrigos (marcados com um círculo central), e 
nas quais pode-se mover qualquer ficha. Além disso, cada jogador tem 7 casas de chegada e uma 
meta (casa de maior tamanho situada no centro do tabuleiro) nas quais, unicamente, pode mover as 
fichas  marcadas com a sua cor. O objetivo do jogo é conseguir levar as 4 fichas desde a casa do 
tabuleiro até a casa da meta, antes dos adversários, percorrendo todo o tabuleiro. 

http://backgammon.ladbrokes.com/pt/what-is-backgammon
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1.3 A APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

O estudo dos videogames avança com as preocupações presentes nas 

pesquisas de Stewart Culin (segmento 1.2, p. 18): a classificação. O sistema de 

classificação, normalmente difundido nas capas dos próprios jogos, é o norte 

americano, conhecido como ESRB – Entertainment Software Rating Board11. Esse 

sistema tem relação direta com os conceitos de enunciador e enunciatário utilizados 

pela Semiótica. Ao estampar na capa do videogame um dos selos presentes na 

figura 3, o enunciador, além de explicitar o conteúdo veiculado pelo jogo, estabelece 

um perfil de jogador – o enunciatário.  

 

EC (Childhood, ou Infantil) 
O conteúdo pode ser adequado para 
idade a partir de 3 anos. Não 
contém material que os pais irão 
julgar impróprios. 

 

E (Everyone, Todos) 
Conteúdo adequado para crianças a 
partir dos 6 anos. Podem conter 
traços mínimos de violência e 
situações cômicas ou linguagem não 
refinada. 

 

T (Teen, Adolescente) 
Conteúdo adequado para pessoas a 
partir dos 13 anos. Pode conter 
conteúdo violento, linguagem forte 
e/ou temas sugestivos. 

 

M (Mature 17+, Jovens 17+) 
Conteúdo adequado para jovens a 
partir dos 17 anos. Pode conter temas 
sexuais maduros ou de violência e 
linguagem mais intensa. 

 

AO (Adults only, Somente para 
Adultos) 18. Conteúdo adequado 
somente para adultos. Pode incluir 
descrições gráficas de sexo e/ou 
violência. Não recomendado para 
menores de 18 anos. 

 

RP (Rating Pending, Classificação 
Pendente) 

Usada em propagandas de jogos que 
serão lançados em breve. Significa 
que o jogo ainda não está concluído, 
não foi oficialmente classificado ou 
ambos. 

Figura 3: A classificação dos jogos pelo critério de idade adotado pela ESRB. 

Fonte: página da Internet disponível em http://www.esrb.org/index-js.jsp. 

Para manter a imparcialidade na seleção dos videogames integrantes do 

corpus dessa pesquisa, seguimos esse sistema de classificação formal dos 

videogames, para garantir representatividade na comparação de jogos pertencentes 

a classes diferentes. Os critérios de classificação variam de acordo com a 

                                                           
11 A classificação dos jogos varia entre os países, devido à escolha de diferentes critérios para 

atribuição da maioridade. Assim, a Europa adota o sistema Pan European Game Information 
(PEGI). No Brasil, a responsabilidade de classificação dos videogames de acordo com a faixa etária 
é de responsabilidade do Ministério da Cultura. 

http://www.esrb.org/index-js.jsp
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necessidade de agrupamento dos videogames. Estes podem estabelecer perfis de 

jogadores, sem considerar a faixa etária, ou apenas identificar um tipo de jogo. A 

seguir, listamos alguns: 

• Jogos AAA (“triplo” A) – são dotados de maior orçamento para serem 

desenvolvidos e promovidos. Espera-se que atinjam alto padrão de 

qualidade e que se tornem um best-seller ; 

• Jogos premiados – são jogos reconhecidos, por algumas das 

organizações de jogos de maior prestígio, como os melhores jogos do 

ano, nas categorias de jogos abstratos, jogos de estratégia, jogos de 

guerra, jogos para a família, entre outras; 

• Jogos independentes (indie games) – são criados por indivíduos 

ou pequenos grupos, geralmente sem o apoio financeiro de um 

publisher. Muitas das vezes, trazem o foco na criatividade e na 

experiência artística e dependem majoritariamente de distribuição 

digital; 

• Jogos não publicados – são jogos em estado incompleto de produção 

ou em fase intermediária de lançamento. São normalmente 

disponibilizados em locais específicos, abertos ou de acesso 

controlado, para serem testados e receberem contribuições para o 

lançamento da versão final. 

Os jogos são classificados, ainda, de acordo com a plataforma para a qual 

foram projetados. Temos então jogos para a Internet, aparelhos celulares, 

computadores, arcades (tradicionalmente conhecidos no Brasil como fliperama) e 

consoles. Também é considerado o sistema operacional no qual são rodados: 

Windows, Mac OS , Linux, Android, entre outros. 

Nesse cenário, considerando que qualquer jogo pode ser premiado e que os 

jogos não lançados ainda não se configuram como objetos acabados, constituem o 

corpus desta pesquisa os seguintes videogames: 
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• God of War III12– jogo AAA classificado na modalidade de ação/aventura, 

lançado em março de 2010 pela Santa Monica Studio; 

• Flower13 – jogo pertencente à categoria de jogos eletrônicos 

independentes, lançado em fevereiro de 2009 pela ThatGameCompany. 

Nossas considerações, resultantes das análises desses dois jogos, serão 

apresentadas nos capítulos 3 e 4. 

1.4 O ESTUDO DE JESPER JUUL 

O pesquisador dinamarquês Jesper Juul, principal fonte para o nosso 

trabalho, revela a existência de diferentes correntes dedicadas à pesquisa do 

videogame. 

É somente por volta da virada do milênio que os estudos dos 
videogames começaram a se unir como um campo com as suas 
próprias conferências, revistas e organizações. Esta breve história 
tem sido uma espécie de corrida do ouro e uma competição para ser 
o primeiro a apontar aspectos especiais de jogos, para preparar o 
campo, para definir palavras, e apontar as semelhanças e diferenças 
entre os jogos e outras formas culturais14 (JUUL, 2005, p. 11). 

                                                           
12 God of War III foi premiado, em 2009, na Spike Video Game Awards como o "Jogo mais esperado 

de 2010" e pela GameTrailers no "Diamond Award GameTrailers", por ter superado dez milhões de 
visualizações. Na Spike Video Game Awards de 2010, God of War III foi premiado como "Melhor 
Jogo para PS3" e "Melhor Gráfico", com o personagem Kratos, ganhou o "Biggest Badass". O jogo 
também foi indicado para "Jogo do Ano", "Melhor Jogo de Ação", "Melhor Trilha Sonora Original" e 
"Personagem do Ano". A PS3 Attitude concedeu a este o prêmio de "Jogo do ano". Outros prêmios 
incluem “Melhor jogo de Ação/Aventura” (Game Trailers), “Melhor Jogo de Ação” (Game Spy), 
“Melhor jogo de PS3” (Game Revolution) e “Melhor Jogo Exclusivo de PS3” (Shacknews). 

 
13 O sucesso do jogo refletiu na conquista de prêmios. Em seu primeiro ano de lançamento, Flower foi 

eleito o "Melhor Jogo Independente de 2009" na Spike Videogame Awards, e "Melhor Jogo Indie" 
pela revista Playboy. Flower conquistou ainda o prêmio de "Jogo Casual do Ano" pela Academy of 
Interactive Arts & Sciences e é integrante permanente da exposição "The Art of the Videogames" do 
Museu Smithsonian de Arte Americana. Sua trilha sonora venceu a categoria de “Realização 
Artística” da British Academy of Film and Television Arts e foi escolhida como a "Melhor Trilha 
Sonora Original" de 2009 pela G4 TV e como “Melhor Trilha Interativa” pelo Game Audio Network. 
Sua jogabilidade garantiu, ainda, os prêmios "Melhor Jogo de Download da E3" pela 1UP. Como 
"Melhor Jogo Original" pela UGO e "Realização Especial por Inovação" pela IGN (disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flower_(jogo_eletr%C3%B4nico), consulta realizada em: 12/01/2014). 

 
14 Tradução livre do original: “It is only around the turn of the millennium that video games studies 

began to come together as a field with its own conferences, journals, and organizations. This brief 
history has been something of a goal rush and a race toward being the first to point out special 
aspects of games, to format the field, to define words, and to point out to similarities and 
dissimilarities between games and other cultural forms.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flower_(jogo_eletr%C3%B4nico)
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A obra de Juul retoma as características do modelo clássico dos jogos (ver 

segmento 1.2, p. 18). De acordo com essa abordagem, animais e seres humanos 

são capazes de brincar, mas somente o segundo grupo é capaz de jogar, pois as 

regras que controlam o jogo e oferecem um número variável, porém finito, de 

possibilidades são descontruídas pelas brincadeiras. É possível uma interação 

informal evoluir para um jogo, desde que adotados critérios compartilhados pelos 

participantes.  

Os principais questionamentos levantados por este autor investigam quais 

elementos caracterizam um videogame e o tornam uma experiência desejável. 

Dentre os principais conceitos explorados, temos o de regras e de sua utilização 

pelo videogame no controle do próprio jogo, na geração de entretenimento e na 

capacidade de sustentar a imaginação, pelo jogador, do mundo ficcional proposto. 

Jesper Juul (2005) sugere uma abordagem estruturada dos videogames. O 

livro representa um adensamento do estudo dos videogames e traz novas reflexões, 

a partir de compilações e publicações anteriores. Para Juul, o videogame é o 

resultado de uma composição binária, a partir da articulação entre o real e o ficcional 

(cf. JUUL, 2005).  No real estão incluídas as regras codificadas e determinantes do 

que é e do que não é possível de ser realizado no jogo. O ficcional representa a 

arena discursiva na qual o mundo imaginário é construído. Pela perspectiva da 

Semiótica, na estrutura composta pelo real e pelo ficcional existe uma sequência de 

ações necessárias para “fechar o jogo”, de acordo com uma lógica implicativa, isto é, 

“uma pressuposição na qual o ‘se’ não reencontraria o seu ‘então’ se este último não 

existisse antes como pressuposto” (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 257). Portanto, 

no videogame, não é facultado ao jogador pular etapas obrigatórias ou avançar para 

o final. As ações propostas podem ser percebidas na mesma ordem de 

apresentação, por exemplo, no manual do jogo, ou de forma diferenciada entre 

jogadores, inclusive, considerando a possibilidade da concessão regida pelo 

“embora”, na qual o jogador “(...) tem o direito de formular suas próprias opiniões” 

(ZILBERBERG, 2011, p. 14). Este será um dos pressupostos aplicados no modelo 

de análise de nossa proposta, na identificação de variantes e invariantes (ver figura 

42, p. 111).  
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Na composição ficcional, entra em cena o apelo do recobrimento figurativo15. 

Liberamos a imaginação para príncipes, cavaleiros, gladiadores, ladrões, dragões, 

zumbis, cidades destruídas, casas assombradas, campos de batalhas, jardins, 

castelos e reinos antigos utilizados na construção do mundo ficcional. Para ser 

eficaz, temas e figuras devem proporcionar ao jogador as condições necessárias 

para ativar a imaginação. Assim, ele pode submeter as regras a uma negociação 

subjetiva sem, no entanto, transgredi-las. Nesse caso, é possível o aparecimento de 

lógicas concessivas (regidas pelo “embora”), conforme a realização das regras pelo 

jogador. Jogar um videogame é, portanto, interagir com regras reais enquanto 

construímos um mundo imaginário (cf. JUUL, 2005). 

Como podemos observar na figura 4 a seguir, estamos diante de um reforço 

dos laços entre o jogo e o jogador, por meio da atuação dos componentes real e 

ficcional de um videogame. 

.  

Figura 4: O reforço dos laços entre jogador e videogame. 
Fonte: adaptado – JUUL, 2005. 

Enquanto o controle das regras é transferido do jogador para o videogame, 

este fornece elementos visuais e sonoros capazes de minimizar os esforços 

necessários para “corporificação” do mundo ficcional. A interação entre jogador e 

videogame permite ao primeiro optar por imaginar o mundo proposto pelo jogo e/ou 

observar a representação desse mundo como um espaço investigativo das regras 

que o sustentam.  

                                                           
15 Esse conceito será aprofundado no segmento 4.1 (ver figura 39, p. 105). O recobrimento figurativo 

com o emprego de temas e figuras forma a semântica do nível discursivo do percurso gerativo do 
sentido. 
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Se considerarmos, ainda na figura 4 (p. 28), o fluxo representado pela seta do 

real, o foco no jogador reforça o uso canônico das regras e o aprimoramento das 

habilidades necessárias para operacionalizá-las. O foco no videogame evidencia a 

articulação de princípios básicos atuantes na formulação das regras. No fluxo 

representado pelo ficcional, o foco no jogador evidenciará o potencial de 

interatividade do videogame em relação às demais modalidades de jogo ou a 

negociação, capaz de proporcionar um uso “original e criativo” das regras, assim 

como a dominância da investigação do ambiente construído. O foco no videogame 

reforça o uso de figuras para a construção do mundo imaginário (cf. JUUL, 2005). 

Além disso, estamos diante de uma escolha entre um foco no jogo 
em si ou no jogador. Podemos examinar as regras como elas são 
encontradas mecanicamente no programa do jogo ou no manual de 
um jogo de tabuleiro, ou podemos examinar as regras como algo que 
os jogadores negociam e aprendem, e com as quais gradualmente 
melhoram a sua habilidade. Também podemos tratar o mundo 
ficcional como um conjunto fixo de sinais que o jogo apresenta, e 
podemos ainda tratar o mundo ficcional como algo que desperta a 
imaginação do jogador e que os jogadores, em seguida, imaginam de 
seu próprio jeito16 (JUUL, 2005, p. 2). 

Portanto, a questão levantada para caracterização de um videogame está 

além da simples utilização de um monitor de vídeo. Para receber este título, o jogo 

deve ser capaz de gerenciar o uso das regras, retirando-as da responsabilidade do 

jogador. Dessa forma, são estabelecidos, por exemplo, os limites restritivos da 

navegação pelo cenário do jogo. O mesmo raciocínio pode ser empregado nos jogos 

presentes na maioria dos aparelhos de telefonia celular da atualidade. Estes 

dispositivos são igualmente capazes de controlar não somente as regras, mas a 

ordem e a dificuldade oferecida pelos desafios a serem superados pelos jogadores. 

Certamente, serão gerados diferentes efeitos de sentido pelo emprego do monitor de 

vídeo, pois a tela utilizada pelo videogame caracteriza mais um suporte em versões 

de jogos como o Pinball17 ou o Genius18 para computadores e celulares. Nos jogos 

                                                           
16 Tradução livre do original: “In addition, we face a choice between a focus on the game itself or on 

the player of the game. We can examine the rules as they are found mechanically in the game 
program or in the manual of a board game, or we can examine the rules as something the players 
negotiate and learn, and at which the gradually improve their skill. We can also treat the fictional 
world as a fixed set of signs that the game presents, and we can treat the fictional world as 
something that the game cues the player into imagining and that players imagine in their own ways.” 

 
17 No Pinball, também conhecido como flíper, o jogador manipula duas ou mais palhetas para evitar 

que bolas de metal caiam no espaço existente na parte inferior da área de jogo. Quando a bola 
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como God of War III, o monitor de vídeo constitui uma janela de acesso ao mundo 

ficcional proposto pelo jogo (figura 5). O jogo God of War III (imagem da direita) 

dificilmente teria um correlato, fora da concepção de um videogame, como acontece 

com o Genius (imagem da esquerda). 

 
Figura 5: O suporte vs. mundo ficcional – exemplo de ênfases no uso da tela de 

vídeo. 

Agora, somos capazes de entender porque Xadrez, jogado em um 

computador ou em um celular, e Spacewar são considerados videogames. Para 

esclarecer um pouco mais essa definição, o próprio Jesper Juul relata uma 

experiência. Quando criança, ele construiu uma trajetória com os caracteres de um 

teclado numa tela de computador, para reproduzir uma pista de corridas na qual o 

cursor assumia o papel do carro (figura 6, p. 31). 

                                                                                                                                                                                     
entra em contato com certos objetos espalhados pela área de jogo, a pontuação do jogador 
aumenta. 

 
18 Lançado pelos Brinquedos Estrelas, Genius é um jogo que estimula a memorização através de 

botões coloridos que emitem sons harmônicos e luzes, de forma sequencial, para que o jogador 
possa repetir a sequência sem errar. 

 



31 
 

 
Figura 6: A reprodução da tela do jogo criado por Jesper Juul. 

Fonte: JUUL, 2005, p. 5. 

Eu realmente havia desenhado um jogo em um computador. No 
entanto, este não era um videogame no senso comum, uma vez a 
que era eu, e não o computador, quem estava controlando as regras. 
Além de estabelecer um conjunto de regras, eu havia igualmente 
desempenhado um ato de imaginação19 (JUUL, 2005, p. viii). 

Não haveria aqui qualquer restrição se o jogador decidisse levar o cursor a 

qualquer ponto da tela. O controle de sentido e de direção utilizados na construção 

de um jogo de corridas, nesse caso, foi realizado pelo jogador. 

Por outro lado, as regras não atuam sozinhas. Elas são realizadas na 

interação entre jogador e jogo e entre jogadores. Observações realizadas por Linda 

Hughes sobre os jogos em grupo revela que as: 

(...) regras do jogo podem ser interpretadas e reinterpretadas para os 
significados e propósitos preferenciais, seletivamente invocadas e 
ignoradas, contestadas ou definidas, alteradas ou aplicadas de 
acordo com os objetivos coletivos de diferentes grupos de jogadores. 
Nesse cenário, os jogadores podem jogar o mesmo jogo e ter 
coletivamente com este experiências muito diferentes20 (HUGHES, 
1999; apud JUUL, 2005, p. 11). 

Parece evidente que habilidades, experiências, competências e preferências 

são evocadas na seleção de determinado jogo e na geração dos diferentes efeitos 
                                                           
19 Tradução livre do original: “I had really designed a game on a computer. However, it was not a 

videogame in the usual sense since it was me, and not the computer, that was upholding the 
rules.” 

 
20 Tradução livre do original: “Game rules can be interpreted e reinterpreted towards preferred 

meanings and purposes, selectively invoked or ignored, challenged or defended, changed or 
enforced to suit the collective goals of different groups of players. In short, players can take the 
same game and collectively make of it strikingly different experiences.” 
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de sentido (cf. HUGHES, 1999; apud JUUL, 2005). Em outras palavras, o videogame 

não se constitui simplesmente pela reunião de componentes reais e ficcionais, pois 

há uma interdependência entre eles – o ficcional recobre um conjunto de 

possibilidades previstas pelas regras e estas, por si só, representam um ato de 

imaginação. É o entendimento proporcionado pela abstração de regras que permite 

a um grupo de pessoas adotarem procedimentos específicos ao jogar. Dessa forma, 

ignorar o recobrimento figurativo21 proporcionado pela parte ficcional do jogo é 

desconsiderar a relação entre o jogador e os elementos projetados. As regras 

dificilmente serão capazes de controlar os efeitos de sentido de antagonismo e de 

proximidade entre jogo e jogador. 

O exemplo do jogo de corridas criado por Juul mostra a importância da 

relação entre figuras e regras, apresentada na figura 7, a seguir. 

 

Figura 7: Os exemplos de recobrimento figurativo no videogame: Tela A – 
reprodução da tela do jogo criado por Jesper Juul; Tela B – jogo Torcs Racing, disponível 
para jogar online; Tela C – jogo Burnout Paradise para consoles Play Station3 da Sony. 

Fonte: JUUL, 2005 & reprodução de tela dos respectivos videogames. 

                                                           
21 Esse conceito será aprofundado no segmento 4.1 (ver figura 39, p. 105). O recobrimento figurativo 

com o emprego de temas e figuras forma a semântica do nível discursivo do percurso gerativo do 
sentido. 
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Embora existam semelhanças entre as regras presentes nesses três jogos, os 

efeitos de sentido são influenciados diretamente pelo recobrimento figurativo. Uma 

experiência semelhante é relatada por Jesper Juul, quando duas variações do 

Space Invaders22 foram submetidas a dois grupos distintos de jogadores. O primeiro 

grupo recebeu a versão da esquerda da figura 8, enquanto, no outro, a nave 

invasora foi substituída pela cabeça de um personagem comumente reconhecido 

como um vilão de histórias da época (figura 8, imagem direita).  

  
 

Figura 8: As variações do Space Invaders para o teste de figuras. 

Fonte: JUUL, 2005, p. 14. 

Foi registrado um maior envolvimento emocional nas reações do segundo 

grupo e ficou evidenciada a atuação em conjunto da regra e do ficcional para 

despertar uma ação, suportada pela exacerbação de um componente sensorial – 

representado, nessa situação, pelo afeto ligado ao uso da cabeça do vilão.  

No caso específico do Space Invaders (ver figura 9, p. 34), a seleção de 

temas e figuras foi controversa desde o momento da concepção do jogo. 

Inicialmente, Tomohiro Nishikado (2009) idealizou o videogame para destruir 

aeronaves inimigas. No entanto, a animação das naves revelou entraves técnicos, 

difíceis de serem superados na época. Uma opção teria sido substituir as naves por 

seres humanos inimigos. Novamente, entraves, agora de ordem ética, levaram, 

finalmente, à escolha de alienígenas, que seriam facilmente animados como os 

                                                           
22 Space Invaders foi um dos primeiros jogos de tiro com gráfico bidimensional. O objetivo é destruir 

ondas de naves com um canhão para ganhar o maior número possível de pontos. 
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seres humanos, sem as questões éticas envolvidas no assassinato de pessoas (cf. 

NISHIKADO, 2009). 

 
Figura 9: A versão final do Space Invaders original. 

Fonte: reprodução similar à tela do jogo. 

Quando consideramos os temas e as figuras utilizados por um videogame, 

liberamos a imaginação do componente ficcional. Este é o momento “(...) em que as 

formas narrativas abstratas são revestidas por elementos concretos” (FIORIN, 2009, 

p. 45), responsáveis pela criação de mundos imaginários. Aliada à concretização 

semântica, o componente ficcional explora também as projeções das categorias de 

pessoa, espaço e tempo, e a articulação de diferentes efeitos de sentido causados 

pelos mecanismos de debreagem e de embreagem. 

Os mecanismos de instauração de pessoas, espaços e tempos no 
enunciado são dois: a debreagem e a embreagem. Debreagem é a 
operação em que a instância de enunciação disjunge de si e projeta 
para fora de si, no momento da discursivização, certos termos 
ligados a sua estrutura de base com vistas à constituição dos 
elementos fundadores do enunciado, isto é, pessoa, espaço e tempo 
(GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 79). 

Em outras palavras, a debreagem é o processo utilizado para projetar nos 

textos as categorias de pessoa, de tempo e de espaço. Tal projeção é dada 
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enunciativa ou enuncivamente (conforme demonstrado no quadro a seguir – figura 

10), com objetivo de criar diferentes efeitos de sentido. 

Categoria 
Debreagem / Embreagem 

Enunciativa Enunciva 

Pessoa Eu, tu. Ele. 

Tempo Agora. Então. 

Espaço Aqui. Lá. 

Figura 10: A projeção das categorias de pessoa, tempo e espaço. 

Fonte: adaptado – GREIMAS & COURTÉS, 2008. 

Por meio da debreagem de pessoa, projetada no texto segundo um jogo de 

vozes, é estabelecida uma relação entre um narrador que se dirige a um narratário. 

Normalmente, o narrador delega a voz a um interlocutor, que, para o videogame, 

representa o player character23. Este, por sua vez, dirige-se a um interlocutário, que 

pode ser representado por um segundo player character ou por um NPC – Non-

Player Character24. No jogo God of War III, por exemplo, a primeira projeção do 

enunciador está presente na fala de um narrador 25. Com a entrada em cena do 

protagonista Kratos, temos uma segunda projeção de pessoa na figura de um 

interlocutor que, nesse jogo específico, entrará em contato com interlocutários 

responsáveis por recobrir figurativamente aqueles que auxiliaram Kratos, com as 

competências necessárias ao cumprimento de suas campanhas – reconhecidos pela 

Semiótica como adjuvantes –, bem como os que tentaram dissuadi-lo de suas 

empreitadas: os antissujeitos do programa narrativo. 

No momento em que o enunciador opta por projetar no texto um “eu” (que fala 

para um “tu”), um “agora” e um “aqui”, são aproximadas as categorias dêiticas de 

pessoa, tempo e espaço entre enunciador/enunciatário, narrador/narratário e 
                                                           
23 Representa o protagonista, cujas ações são diretamente controladas pelo jogador. Alternaremos os 

termos player character e protagonista, para fins de estilo. 
 
24 NPC é um personagem de qualquer jogo eletrônico que não pode ser controlado por um jogador, 

mas se envolve, de alguma forma, no enredo. O termo utilizado do Inglês (non-player character) 
representa o recobrimento figurativo de actantes do nível narrativo – normalmente adjuvantes e 
antissujeitos – sobre os quais o jogador não tem controle, embora possa, em alguns casos, interagir 
com eles. 

 
25 Voltaremos a tratar desse assunto no capítulo 3. 
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interlocutor/interlocutário. Os efeitos de sentido reforçados são a proximidade e a 

subjetividade. A segunda modalidade de projeção das categorias dêiticas utiliza as 

estratégias enuncivas ao configurar um “ele”, um “então” e um “lá”. Tais escolhas 

atuam de forma contrária às projeções enunciativas, promovendo o distanciamento e 

o efeito de sentido de objetividade.  

O jogo de vozes auxilia no entendimento dos efeitos de interatividade. Ou 

seja, se um narrador dirige-se diretamente a um tu, este representa um perfil 

discursivo do narratário, e não a figura do jogador, pois inexistem ações do jogador 

capazes de alterar o conteúdo narrado. Da mesma forma, o tu utilizado no discurso 

de NPC´s estabelece uma relação entre interlocutor/interlocutário, caracterizada por 

uma debreagem de pessoa de segundo grau; um segundo nível de desdobramento 

de vozes em que a voz a delegada internamente (do narrador) ao interlocutor (a 

personagem). 

Vejamos, também, as projeções de vozes encontradas nos videogames em 

primeira e em terceira pessoa (ver figura 11, p. 37). Os jogos em primeira pessoa – 

referentes ao ponto de vista do player character representado visualmente – refletem 

um processo de debreagem enunciativa de pessoa. A estratégia é comum em jogos 

de tiro, mas dificilmente será empregada em jogos de interpretação de papéis, 

conhecidos como RPG. Nos jogos RPG – Role Playing Games (ver nota de rodapé 

3, p. 19) – é saliente a importância conferida à densidade sêmica de personagens – 

ou seja, ao alto grau de detalhe conferido pelo recobrimento figurativo – e à escolha 

de atributos físicos, de armas e de vestuário, bem como à visualização de toda a 

cena de confronto26. Em jogos como God of WAR III é preferencial, então, o 

emprego da debreagem enunciva (de um ele, portanto). Normalmente, o narrador 

dos videogames estabelece as projeções de tempo e de espaço27. Recursos 

gráficos e legendas, tais como os títulos que aparecem automaticamente quando o 

player character entra em uma nova área, são normalmente utilizados como 

estratégias enunciativas. 

 
                                                           
26 Veja a comparação entre primeira e terceira pessoa na figura 11, p. 37. 
 
27 A transcrição da fala do narrador do jogo God of WAR III, apresentada no início do capítulo 3, é um 

bom exemplo. 
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(A) 

 
(B) 

 
Figura 11: A tela do jogo clássico Doom (A), em primeira pessoa, comparada 

à do God of War III (B), em terceira pessoa. 

Fonte: reprodução de telas dos respectivos jogos. 

A embreagem, por sua vez, é caracterizada pela subversão na projeção das 

categorias dêiticas. É “(...) o efeito de retorno à enunciação, produzido pela 

suspensão da oposição entre certos termos da categoria da pessoa e/ou espaço, 

e/ou tempo, bem como pela denegação da instância do enunciado” (GREIMAS & 

COURTÉS, 2008, p. 159). Flower traz um exemplo de embreagem espacial na 

última cena. O jogo é iniciado num apartamento. Um piscar de olhos revela a 

existência de um sujeito que adormece. O sonho o leva a um jardim, portanto, ao 

“lá”, estabelecido em relação ao “aqui” do apartamento. Na última cena, uma grande 

árvore espalha sua copa sobre a cidade, para concretizar a integração entre a 

cultura, representada pela cidade, e a natureza. No alto da árvore, encontramos a 

cadeira e a janela, de onde supostamente aquele que adormeceu anteriormente 

enxergava a cidade. Ou seja, há uma confluência dos espaços ligados à cidade e ao 

campo, assim como dos universos do sonho e da realidade em uma mesma 

conformação que enfraquece as demarcações nítidas. 

A descrição dos jogos é importante para nivelarmos o conhecimento do 

objeto. Entretanto, a análise deve superar os aspectos descritivos e investigar os 

mecanismos utilizados para geração e sentido. É o que buscaremos desenvolver 

nos próximos segmentos. 
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1.4.1 Os princípios da Emergência e da Progressão 

Para ser eficaz, o videogame deve ultrapassar o recobrimento figurativo de 

um número razoável de regras utilizadas por diferentes combinações. Enquanto 

instrumento capaz de produzir entretenimento, deve proporcionar ao jogador 

desafios com grau crescente de dificuldade. 

As regras de um jogo fornecem ao jogador desafios que o jogador 
não pode trivialmente superar. É um paradoxo básico dos jogos que, 
enquanto as próprias regras são geralmente definidas, inequívocas, 
e fáceis de usar, o prazer de um jogo depende da capacidade dessas 
regras apresentarem desafios que não podem ser facilmente 
superados 28 (JUUL, 2005, p. 5). 

Assim, Juul propõe a observação de dois princípios: emergência – que 

representa as possibilidades no uso combinatório de regras – e progressão – o 

oferecimento de desafios em ordem crescente de dificuldade. 

O princípio da emergência é a estrutura primordial do jogo, pelo qual 
um jogo é especificado como um pequeno número de regras que se 
combinam e produzem um grande número de variações, para as 
quais os jogadores devem conceber estratégias de manuseio. Isso é 
encontrado em cartas e jogos de tabuleiro, nos esportes, e em jogos 
de ação e todos os jogos de estratégia. 

A progressão é historicamente a mais recente estrutura que passou a 
fazer parte do videogame, através da modalidade aventura. Em jogos 
de progressão, o jogador tem de executar um conjunto pré-definido 
de ações de modo a completar o jogo. Uma característica do jogo de 
progressão é que este requer um forte controle pelo idealizador, uma 
vez que este controla a sequência de eventos, esses são comumente 
os jogos com ambições maiores de enredo 29 (idem). 

                                                           
28 Tradução livre do original:  “The rules of a game provide the player with challenges that the player 

cannot trivially overcome. It is a basic paradox of games that while the rules themselves are 
generally definite, unambiguous, and easy to use, the enjoyment of a game depends on these easy-
to-use rules presenting challenges that cannot be easily overcome.” 

 
29 Tradução livre do original: “Emergence is the primordial game structure, where a game is specified 

as a small number of rules that combine and yield large numbers of games variations for which the 
players must design strategies to handle. This is found in a card and board games, in sports, and in 
most action and all strategy games. 

  Progression is the historically newer structure that became part of the videogame through the 
adventure genre. In progression games, the player has to perform a predefined set of actions in 
order to complete the game. One feature of the progression games is that it yields strong control to 
the game designer, since the designer controls the sequence of events, progression games is also 
where we find most games with storytelling ambitions”. 
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Uma segunda abordagem do princípio da progressão é relacionada ao 

oferecimento de desafios em graus crescentes de dificuldade. Esse aspecto estará 

presente na relação enunciador/enunciatário abordada a seguir. 

1.4.2 As estratégias de engajamento do jogador 

A metodologia semiótica considera a relação entre enunciador e enunciatário 

como pressuposta. Para os videogames, o perfil do enunciador, que congrega toda 

uma equipe responsável pela concepção, construção e disponibilização do produto, 

utiliza estratégias para convencer um perfil de jogador, o enunciatário, a adquirir o 

jogo. No mercado dos videogames, esta relação pressuposta é projetada no jogo 

(para Semiótica, no texto30) de forma multifacetada, principalmente, pela 

coexistência de diferentes perfis de enunciatários, pois diferentes jogadores podem 

ter experiências distintas quando entram em contato com o mesmo jogo. 

Tanto o sujeito da narrativa do texto (interlocutor ou player character) quanto 

o enunciatário (perfil de jogador previsto pelo texto) são considerados sensíveis à 

superação de desafios. Para este, o videogame de ação, por exemplo, funciona 

como um instrumento de manipulação31 por tentação, quando o enunciador atribui 

um valor positivo ao jogo. Em outras palavras, o enunciatário acredita na 

possibilidade de superação das dificuldades impostas a ele ao jogar. Dessa forma, o 

videogame será percebido pelo jogador como um valor positivo. Por outro lado, 

quando o jogador/enunciatário for presumidamente incapaz de vencer o jogo, a 

estratégia de manipulação empregada pelo enunciador será a provocação, embora 

permaneça aqui o valor positivo atribuído ao objeto. Em jogos como o Dark Souls32, 

                                                           
30 Voltaremos ao conceito de texto para Semiótica no capítulo 2. 
 
31 A Semiótica faz uso específico do termo, comparado ao de outras áreas do saber. “Enquanto 

configuração discursiva, a manipulação é sustentada por uma estrutura contratual e ao mesmo 
tempo por uma estrutura modal. Trata-se, com efeito, de uma comunicação (destinada a fazer-fazer) 
na qual o destinador-manipulador impele o destinatário-manipulado a uma posição de falta de 
liberdade (não poder não fazer), a ponto de ser este obrigado a aceitar o contrato proposto” 
(GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 301 – grifos do autor). 

 
32 Dark Souls faz parte de um consórcio de dois jogos lançados pela From Software no Japão e pela 

Namco Bandai Games internacionalmente. É considerado o sucessor espiritual de Demon’s Souls, 
com o qual estabelece forte intertextualidade. Nestes jogos, o player character deve dominar a arte 
das almas para derrotar os demônios que tomaram conta de diversos reinos. 
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temos a chamada “Prepare-se para morrer”. Em outros, como God of War III, o 

enunciador emprega a estratégia da provocação (atribuição de uma imagem 

negativa do sujeito-enunciatário), ao sugerir que os desafios impostos por este jogo 

não serão vencidos pelo jogador. Já na modalidade de jogos representada pelo 

Flower, o enunciador investe na tentação (atribuição de valor positivo ao objeto 

pressuposto) para divulgar o jogo como um elemento capaz de promover 

euforicamente, ou positivamente, a contemplação e o relaxamento a um sujeito-

enunciatário que os merece. Portanto, também manipulado pela sedução (imagem 

positiva do sujeito). Para completar o quadro das estratégias de persuasão, temos 

ainda a intimidação, caracterizada pelo oferecimento de um objeto-valor negativo (cf. 

GREIMAS & COURTÉS, 2008). 

A proposta de interação entre jogador e videogame está baseada numa teia 

de possibilidades, constituída no oferecimento de construções complexas que 

podem ou não variar de jogador para jogador. Logo, em todo modelo de análise, o 

enunciador é responsável pela provisão das possibilidades na condução dos 

programas. Caberá ao enunciatário, conforme previsto pela metodologia semiótica, 

escolher quais recursos serão efetivamente realizados. 

Mostramos, até o momento, que os videogames são constituídos por regras 

relacionadas ao real e ao ficcional. Consideramos ainda como os princípios da 

emergência e da progressão são articulados para gerar momentos desejáveis de 

entretenimento e como os aspectos afetivos proporcionados pela escolha de temas 

e de figuras atuam no engajamento de um jogador multifacetado. Vejamos, a seguir, 

como tais ideias podem ser postas em prática. 

1.5 UM CASO PRÁTICO: O JOGO TETRIS 

Nesse estudo, um jogo chama a nossa atenção, por ser desprovido de 

qualquer ancoragem de pessoa, tempo e espaço. Após 22 anos de existência do 

Spacewar, Tetris33 é lançado na Rússia, em 1984. Este jogo é classificado na 

                                                           
33 Desde os anos 80, o jogo recebeu versões para diversas plataformas. O lançamento para o Game 

Boy, em 1980, foi o responsável por conferir-lhe a popularidade da qual hoje desfruta. A Edição 100 
da Electronic Gaming Monthly deu ao Tetris o título de "Melhor Jogo de Todos os Tempos". Em 
2007, Tetris ficou em segundo lugar na lista da IGN – Imagine Games Network – de "100 Maiores 
jogos de vídeo de todos os tempos". Em janeiro de 2010, foi anunciado que a franquia Tetris tinha 
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categoria tile-matching: um tipo de quebra-cabeça, no qual o jogador manipula 

peças (ver figura 12), a fim de fazê-las desaparecer, segundo um critério de 

correspondência pré-estabelecido. Alexey Pajitnov, idealizador e programador do 

Tetris, assim o batizou, inspirado pelo prefixo grego tetra, pois todas as peças do 

jogo – denominadas tetriminós –  são compostas por quatro blocos iguais, 

agrupados de forma a proporcionar diferentes combinações de encaixe. 

 
Figura 12: O formato dos tetriminós originais do jogo Tetris. 

Apesar das variações nas cores das peças, ou até mesmo na jogabilidade, a 

dinâmica do jogo consiste em manipular os tetriminós, movendo cada um 

lateralmente e/ou girando-os por 90 graus no sentido horário ou anti-horário, com o 

objetivo de criar uma linha horizontal de dez blocos sem lacunas. Quando tal linha é 

criada, ela desaparece, e qualquer bloco acima da linha excluída cairá. Quando um 

determinado número de linhas é limpo, o jogo entra em um novo nível. Conforme o 

jogo avança, cada nível faz os tetriminós caírem mais rapidamente. De acordo com 

o formato e o giro dos tetriminós, estes poderão limpar linhas simples, duplas ou 

triplas, mas apenas o identificado com a letra “I” (figura 12) é capaz de eliminar 

quatro linhas de uma só vez. Esse movimento recebe o mesmo nome do jogo, ou 

seja, diz-se: o jogador fez um “tetris”. As jogadas são recompensadas de acordo 

com o grau de dificuldade empregado. Assim, para a maioria das versões, a 

eliminação de uma única linha garante ao jogador 100 pontos, enquanto a execução 

de um tetris vale 800 pontos. A combinação de jogadas (conhecida por combo) 

                                                                                                                                                                                     
vendido mais de 170 milhões de cópias – cerca de 70 milhões de cópias físicas e mais de 100 
milhões de cópias para telefones celulares –, tornando-se o jogo mais bem pago e baixado de todos 
os tempos. 
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permite a execução de manobras complexas, nas quais uma sucessão de grupos de 

duas ou mais linhas são eliminados em uma única jogada. Conseguir um único 

Back-to-back Tetris34 garante ao jogador 1.200 pontos. O jogo termina quando a 

pilha atinge o topo do vídeo, impedindo o surgimento de novos tetriminós. 

Tetris encaixa-se na categoria de jogos de “quebra-cabeça” como um jogo 

abstrato, por manipular exclusivamente figuras geométricas. Apesar de projetado 

para apenas um jogador, encaixa-se na classe Agôn, segundo o critério de 

classificação proposto por Caillois (segmento 1.2, p. 18). No entanto, de acordo com 

a metodologia de análise proposta pela Semiótica, o percurso temático não é 

privilégio de personagens humanos. 

Do ponto de vista da análise, o tema pode ser reconhecido sob a 
forma de um percurso temático, que é uma distribuição 
sintagmática de investimentos temáticos parciais que se referem aos 
diferentes actantes e circunstantes desse percurso (...): a 
tematização operada pode concentrar-se seja nos sujeitos, seja nos 
objetos, seja nas funções, ou repartir-se mais ou menos igualmente 
entre os elementos da estrutura narrativa (GREIMAS & COURTÉS, 
2008, p. 495 – grifos do autor). 

A definição dada por Greimas e Courtés para o percurso temático menciona o 

termo chave para considerarmos o recobrimento figurativo no jogo Tetris: actantes. 

O conceito de actante substitui com vantagem, mormente na 
semiótica literária, o termo personagem, e também “dramatis 
persona”, visto que cobre não só seres humanos, mas também 
animais, objetos e conceitos. Além disso, o termo personagem é 
ambíguo pelo fato de corresponder, também, em parte, ao conceito 
de ator (em que se pode realizar um sincretismo de actantes) 
definindo como a figura e/ou lugar vazio onde se investem tanto as 
formas sintáticas como as formas semânticas (ibidem, p. 21). 

Temas relacionam-se ao aspecto figurativo do texto através do conceito de 

isotopia, “(...) a recorrência de categorias sêmicas, quer sejam essas temáticas (ou 

abstratas) ou figurativas (...)” (ibidem, p. 276). Assim: 

(...) se entende por percurso figurativo um encadeamento isotópico 
de figuras, correlativo a um tema dado. Esse encadeamento, 

                                                           
34 Movimento que considera a eliminação de duas ou mais linhas complexas e sucessivas, sem a 

eliminação de uma linha simples entre elas. Por exemplo, um jogador pode limpar linhas usando o 
tetriminó em “T”, em seguida, eliminar quatro linhas com um tetriminó em “I”. A ideia de pontuação 
construída para a maioria das versões do Tetris garante mais pontos para movimentos com maior 
grau de dificuldade. 
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fundamentado na associação de figuras – próprio de um universo 
cultural determinado –, é em parte livre e em parte obrigatório, na 
medida em que, lançada uma primeira figura, essa exige apenas 
algumas, com exclusão de outras (ibidem, p. 213). 

Em Tetris, a concretização do jogo recupera figuras da Matemática para 

utilizá-las como actantes e combiná-las em arranjos espaciais específicos, dentre os 

quais o jogador deverá formar aqueles necessários para perpetuar o domínio do 

espaço. O tema se faz presente na manipulação de conceitos abstratos, desde a 

inspiração que deu nome ao jogo. Tais conceitos ganham forma e mobilidade na 

manipulação dos tetriminós e na transformação gradativa do espaço ocupado por 

objetos fragmentados. As mecânicas envolvidas exploraram movimentos cartesianos 

representados pelos eixos vertical e horizontal, enquanto recorrem à visão espacial 

de base trigonométrica para rotação e encaixe de polígonos. O percurso temático 

explorado por Tetris relaciona-se diretamente com o domínio do espaço 

bidimensional. Os termos que utilizamos para descrever o jogo revelam as mesmas 

isotopias que refletem o universo da Matemática: espaço, cartesianos, eixos vertical 

e horizontal, trigonometria, polígonos, dentre outras. Assim, o espaço do jogo 

construído por elementos descontínuos deve ser reagrupado para atingir uma 

solução de continuidade. Apesar de o foco no espaço geométrico mostrar-se vazio 

de qualquer outra propriedade, o engajamento do jogador é reforçado pelo emprego 

de todas as suas qualidades sensíveis (visuais, táteis, acústicas, etc.) pelo que 

conhecemos como a semiótica do espaço. 

Entretanto, como convém considerar os sujeitos humanos que são os 
usuários dos espaços, os seus comportamentos programados são 
examinados e relacionados com o uso que fazem do espaço. Essa 
inscrição dos programas narrativos nos espaços segmentados 
constitui a programação espacial, de ordem funcional, que aparece 
hoje como componente da semiótica do espaço (...) (ibidem, p. 178). 

O princípio da emergência está presente na combinação das regras que 

controlam o jogo e se manifestam nas possiblidades de jogadas e combos 

mencionados no início deste segmento. Por sua vez, o princípio da progressão é 

notado no aumento da frequência de aparecimento de novos tetriminós e na 

diminuição do tempo disponível para que o jogador execute suas manobras, como 

consequência do aumento da velocidade de queda dos tetriminós. 
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Um jogo como Tetris, por outro lado, é um jogo muito popular. Ele 
certamente é um dos jogos mais divulgados desde sempre. Existem 
inúmeras versões dele em todos os lugares. Em todos os 
computadores e em telefones celulares e relógios digitais. Mas Tetris 
parece entediante no papel, não tem história. E imagine uma 
narrativa tão abstrata como Tetris. Isso seria fora de questão. 
Histórias precisam de personagens humanos ou antropomorfizados. 
Jogos não 35 (JUUL, 1998, [online]). 

Se considerarmos as palavras de Juul, podemos concluir, apressadamente, 

que um dos fatores que contribuem para que o Tetris seja jogado continuamente, e 

em diferentes momentos, é o fato de não haver qualquer história narrada pelo jogo, 

pois o conhecimento prévio desta prejudicaria novos engajamentos por parte do 

jogador. Essa questão será desenvolvida no capítulo seguinte, a partir das 

contribuições da Semiótica para aplicação dos conceitos de narrativa e de 

narratividade. Resta-nos, portanto, entender os recursos utilizados pelo jogo Tetris 

para “contar a sua história”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Tradução livre do original: “A game like Tetris, on the other hand, is a very popular game. It surely is 

one of the most implemented games ever. There are countless versions of it everywhere. On every 
computer and in mobile phones and digital watches. But Tetris looks dull in the paper, it has no story. 
And imagine a narrative as abstract as Tetris. This would be out of the question. Stories need human 
or anthropomorphic characters. Games don't. “ 
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CAPÍTULO 2 
UMA LEITURA SEMIÓTICA DOS VIDEOGAMES 

No capitulo anterior, usamos o jogo Tetris para responder ao questionamento 

de alguns autores preocupados com a identificação de narrativas e com a 

obrigatoriedade do recobrimento temático e figurativo nos videogames. 

Continuaremos com a exploração da narratividade presente do jogo Tetris, 

para, então, evoluirmos para modalidades de jogos que apliquem diferentes 

graduações na projeção das categorias de pessoa, tempo e espaço e na 

consideração da afetividade presente nas escolhas realizadas por enunciador e 

enunciatário. 

2.1 A NARRATIVIDADE: COMO CONTAR A HISTÓRIA EM TETRIS 

A narrativa parece indissociável do ato de narrar, ou seja: expor, contar, 

relatar; referir, dizer. No entanto, quando Greimas concebeu o nível narrativo, 

preocupou-se com a narratividade, e não com a narração. A narratividade deve ser 

entendida como a “(...) transformação situada entre dois estados sucessivos e 

diferentes” (FIORIN, 2009, p. 27). 

Jogos como Tetris ou Genius têm um aspecto em comum. Ambos 

compartilham a tentativa renovada da superação dos desafios impostos pelos testes 

de habilidades proporcionados pelas regras controladas pelo videogame. Tais 

aspectos são responsáveis pela classificação desses jogos como Agôn, de acordo 

com as categorias sugeridas por Caillois (segmento 1.2, p. 18). O que transforma a 

experiência revisitada de jogar os mesmos jogos dessa categoria em um desafio não 

se ancora nas surpresas de uma nova história, e sim no teste das habilidades 

aprimoradas pelas experiências anteriores. Então, uma história contada e um jogo 

de Tetris obedecem ao mesmo princípio: a transformação. A narratividade é, em si, 

um processo de transformação. Ela organiza os conteúdos veiculados por frases 

soltas em um discurso, um texto, um todo de sentido (cf. GREIMAS & COURTÉS, 

2008). No caso do Tetris, referimo-nos ao controle da transformação do espaço 
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“fragmentado” em “compactado”, recobrindo figurativamente a oposição de termos 

contrários representados pela continuidade x descontinuidade36. 

Segundo a abordagem da semiótica greimasiana, o processo de 

transformação será executado pelo sujeito, que representa a projeção do 

enunciatário no texto. Essa projeção terá suas ações iniciais influenciadas pela 

estratégia de manipulação adotada pelo enunciador. Este, por sua vez, é resgatado 

do texto na figura do destinador. Quando passamos do nível pressuposto da relação 

entre enunciador e enunciatário para o nível projetado, entramos na estrutura 

principal da metodologia de análise de textos proposta pela Semiótica: o nível 

narrativo. A sintaxe do nível narrativo é responsável por estruturar as relações entre 

os actantes destinador, sujeito, antissujeito, adjuvante e objeto-valor, representados 

na figura 13 a seguir. 

 
Figura 13: A sintaxe do nível narrativo. 

Fonte: adaptado – GREIMAS, 1976. 

A ação do destinador é notada mais destacadamente na fase inicial do 

programa narrativo, ou seja, na manipulação, por meio da qual o destinador 

desperta no sujeito um querer e/ou um dever (cf. FIORIN, 2009). 

Enquanto configuração discursiva, a manipulação é sustentada por 
uma estrutura contratual e ao mesmo tempo por uma estrutura 
modal. Trata-se, com efeito, de uma comunicação (destinada a fazer-
fazer) na qual o destinador-manipulador impele o destinatário-
manipulado a uma posição de falta de liberdade (não-poder não-
fazer), a ponto de ser obrigado a aceitar o contrato proposto. Assim, 
o que está em jogo, à primeira vista, é a transformação da 
competência modal do destinatário-sujeito: e este, por exemplo, 

                                                           
36 Voltaremos a tratar da oposição semântica de nível fundamental nos capítulos 3 e 4. 
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conjunge ao não-poder não-fazer um dever-fazer, tem-se a 
provocação ou a intimidação; se ele lhe conjunge um querer-fazer, 
ter-se á então sedução ou tentação (GREIMAS & COURTÉS, 2008, 
p. 301). 

 Por sua vez, o programa narrativo: 

(...) deve ser interpretado como uma mudança de estado efetuada 
por um sujeito (S1) qualquer, que afeta um sujeito (S2) qualquer: a 
partir do enunciado de estado do PN, considerado como 
consequência, podem-se, no nível discursivo, reconstituir figuras tais 
como a prova, a doação, etc. (ibidem, p. 389). 

A figura 14, a seguir, distribui as fases de um PN - programa narrativo. 

 
Figura 14: As fases de um programa narrativo. 

Fonte: adaptado – GREIMAS, 1976. 

O fluxo demonstra que a modalização do sujeito pelo dever e/ou pelo querer 

ocorre na fase inicial da manipulação. Por sua vez, a manipulação sustentada por 

uma estrutura contratual e por uma estrutura modal pelo poder e/ou pelo saber 

ocorre na fase de doação de competência. Neste processo, as estratégias que 

ressaltam as características positivas do sujeito e do objeto-valor são, 

respectivamente, a sedução e a tentação. As que ressaltam aspectos negativos são, 

respectivamente, a provocação e a intimidação. Já a atuação do adjuvante é mais 

saliente na fase da doação de competência, na qual o sujeito aceitou o querer e/ou o 

dever, mas ainda não adquiriu o poder e/ou o saber necessário(s) para a conquista 

do objeto-valor. 

No entanto, se o sujeito é portador de um conjunto de competências desde o 

início da narrativa, é possível a construção de um programa narrativo sem a atuação 

do adjuvante.  A mesma construção não acontece sem a presença do antissujeito, 

responsável por introduzir na narrativa os contra programas que objetivam impedir o 

programa narrativo do sujeito. A ausência do antissujeito enfraquece o programa 

narrativo, pois descaracteriza as fases da performance e de sanção. 
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A performance surge (...) como uma transformação que produz um 
novo ‘estado de coisas’: está, todavia, condicionada, isto é, 
sobremodalizada, de um lado, pelo tipo de competência de que se 
acha dotado o sujeito performador e, por outro lado, pelo crivo modal 
do dever-ser (...) (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 363 – destaques 
do autor). 

Sem as dificuldades impostas pelo antissujeito, a performance do sujeito 

torna-se desmerecedora de sanção positiva e/ou negativa. A sanção está 

relacionada à dimensão pragmática37, pois representa a contrapartida pela execução 

ou não das obrigações contratuais por parte do destinatário–sujeito (ibidem, 2008). 

O nível narrativo mostra-se rico no firmamento e na ruptura de contratos 

(estabelecidos entre os actantes) que garantem o início, a dinâmica e a conclusão 

da narrativa. Ou seja, sem o acordo entre destinador e sujeito não há o exercer do 

fazer persuasivo necessário para o busca do(s) objeto(s) de valor proposto(s) pelo 

texto. 

Ao término da narrativa, o sujeito será sancionado positivamente se 

conquistar o(s) objeto(s) de valor. Diz-se, nesse caso, que o sujeito terminou a 

narrativa em conjunção. Caso contrário, terminará em disjunção com tal(is) objeto(s). 

A sintaxe do nível narrativo demonstra que a sanção: 

(...) é uma figura discursiva correlata à manipulação, a qual, uma vez 
inscrita no esquema narrativo, se localiza nas duas dimensões, na 
pragmática e na cognitiva (ibidem, p. 462). 

Portanto, no videogame, como em qualquer outro texto, a modalização do 

sujeito poderá ocorrer pelo dever, querer, poder e/ou pelo saber. Ela manifestar-se-á 

no programa narrativo (PN) de base – executado para completar o jogo – e será 

responsável por um desempenho calcado nos valores modais, que são 

tradicionalmente estabelecidos a partir de um crer contratual entre o sujeito e o 

destinador. 

Embora os actantes narrativos em Tetris estejam ocultados pela minimização 

do recobrimento figurativo, a narrativa projetada pode ser analisada segundo a 

proposta da figura 13 (p. 46).  O sujeito/jogador age por estabelecer um contrato 
                                                           
37 A dimensão cognitiva da sanção, do ponto de vida do Destinatário-sujeito, (...) equivale ao 

reconhecimento do herói e, negativamente, à confusão do vilão. O reconhecimento pelo Destinador 
é a contrapartida da prova glorificante, assumida pelo Destinatário-sujeito. (GREIMAS & COURTÉS, 
2008, p. 427). 
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com o produtor/enunciador, pois reconhece o jogo como um elemento capaz de pôr 

à prova as suas habilidades. Novamente, verificamos a relação entre jogador e 

videogame proposta pela figura 4 (p. 28). O jogador, ao partir para o domínio do 

espaço, deve enfrentar o tempo. Num primeiro momento, a sua competência e 

performance serão constitutivas de seu próprio aprendizado. No Tetris, as mesmas 

regras que dão suporte ao esquema narrativo, e que devem ser exploradas pelo 

jogador para o desenvolvimento de suas habilidades, estão presentes na atuação do 

antissujeito, o que garante o princípio da progressão, o tempo de manobra é 

reduzido, à medida que as fases são conquistadas.  Ao considerar a proposta de 

classificação de Caillois para os jogos Agôn, a repetição do ciclo responsável por 

fazer o jogador revisitar frequentemente o Tetris representa a superação de 

desafios, o que atua como destinador das próximas investidas do jogador. Assim, de 

acordo com a Semiótica, o programa de base da primeira experiência de jogar Tetris 

transforma-se em programa de uso para as que estão por vir. 

Um PN simples se transformará em PN complexo sempre que exigir 
a realização prévia de outro PN (...). O PN geral será, então, 
denominado PN de base, enquanto os PN pressupostos e 
necessários serão ditos PN de uso (...) (GREIMAS &, 2008, p. 389 – 
grifos do autor). 

 O programa narrativo de base poderá ou não se apresentar particionado em 

programas de uso, os quais garantirão a execução do programa de base em etapas 

menores, normalmente com grau inferior de dificuldade.  

Até aqui, trouxemos o entendimento da narratividade para a análise de texto e 

verificamos como a ideia de transformação presente nesse conceito se relaciona aos 

programas narrativos. Agora, para adensarmos a narratividade presente no Tetris, é 

necessário entendermos porque a Semiótica de origem greimasiana reconhece no 

videogame um texto, ou um discurso. 

Com frequência, o termo texto é tomado como sinônimo de discurso, 
o que acontece, sobretudo, em decorrência da interpenetração 
terminológica com aquelas línguas naturais que não dispõem de 
equivalente para o termo francês. Nesse caso, semiótica textual não 
se diferencia, em princípio, de semiótica discursiva. Os dois termos – 
texto e discurso – podem ser empregados indiferentemente para 
designar o eixo sintagmático das semióticas não-linguísticas: um 
ritual, um balé podem ser considerados textos ou discursos 
(GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 503). 
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Os textos manifestam-se na articulação entre um plano de conteúdo e um 

plano de expressão. São dotados de um todo de sentido, orquestrados e 

organizados para que um enunciador possa pôr em prática o seu fazer persuasivo 

em relação a um enunciatário. Ao considerar o videogame um texto, a Semiótica 

reconhece as relações entre o videogame, a função semiótica e o sujeito da 

enunciação. 

Inicialmente, a função semiótica é definida como uma articulação entre um 

plano do conteúdo e um plano da expressão. “Uma expressão não é expressão 

senão porque ela é expressão de um conteúdo, e um conteúdo não é conteúdo 

senão porque é conteúdo de uma expressão” (HJELMSLEV, 1975, pp. 66-67). Em 

outras palavras, podemos afirmar, sumariamente, que o plano do conteúdo trata do 

que o texto diz, enquanto o plano da expressão refere-se ao como e/ou através de 

que código – verbal, icônico, gestual – é expresso o conteúdo do texto38. O sujeito 

da enunciação, por sua vez, é a relação estabelecida entre enunciador e 

enunciatário, ou seja, entre aquele que produz o enunciado e aquele ao qual o 

enunciado é direcionado. No videogame, o sujeito da enunciação torna-se dinâmico, 

uma vez que o perfil de enunciatário projetado pode variar, dentro de um mesmo 

objeto, não apenas como resultado da escolha de figuras pelo enunciador, mas 

pelos diferentes efeitos de sentido que tais escolhas despertam no enunciatário. 

De volta ao exemplo, verificamos que Tetris, como qualquer outro videogame, 

constitui um projeto enunciativo. Ou seja, é considerado um texto, pois representa 

um enunciado, destinado a persuadir o jogador à experimentação. A partir de então, 

entram em jogo as estratégias para fidelização do jogador, projetadas, 

predominantemente, no desenvolvimento das habilidades necessárias para a 

conquista, em número crescente, de novas fases. 

Considerando a tecnologia disponível na época de lançamento de Tetris, já 

observamos, nele, o emprego de mais de um plano de expressão para veiculação do 

conteúdo. Para além do conteúdo verbal, presente, por exemplo, nos indicadores de 

fases e de vidas, características cromáticas podem ser associadas às formas dos 

tetriminós (ver figura 12, p. 41) para antecipar o reconhecimento das peças, antes de 

                                                           
38 Com a figura 18 (p. 56), mostramos, ainda nesse segmento, um exemplo do emprego de categorias 

do plano de expressão nos videogames. 
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sua total revelação na área de jogo. Por sua vez, a trilha sonora é empregada para 

enfatizar os efeitos de sentido de suspense – ao preparar o jogador para uma nova 

fase – ou de excitação – para marcar, de forma rítmica, a atuação do princípio da 

progressão que mencionamos anteriormente. Tais estratégias estão presentes em 

uma das abordagens do sincretismo, melhor elaboradas no segmento 2.2 (p. 53), 

ainda neste capítulo. 

Vimos até aqui como temas e figuras são utilizados para concretizar uma 

estrutura narrativa. Apresentamos questões afetivas, éticas e técnicas influentes na 

seleção de figuras, sem, no entanto, esgotar o tema. Em seguida, verificamos, no 

nível pressuposto, as estratégias utilizadas pelo enunciador em seu fazer persuasivo 

em relação ao enunciatário. Paralelamente, resgatamos do texto os vestígios que 

nos permitem depreender o estabelecimento de contratos entre o destinador e o 

sujeito e como este é modalizado para o rompimento de um estado de inércia, 

responsável por inseri-lo efetivamente no programa narrativo.  

Podemos ainda considerar entraves ocasionados pelo uso de direitos autorais 

na seleção de temas e figuras. É o caso do jogo Mario Bros. O primeiro jogo da série 

tem origem no Donkey Kong, criado por Shigeru Miyamoto e lançado para arcade 

em 1981 (figura 15, p. 52). Nesse jogo, o protagonista Jumpman escala um arranha-

céu para salvar sua namorada Pauline das garras do inimigo Donkey Kong. 

Jumpman e Pauline são substitutos para a ideia original de Miyamoto de utilizar o 

Marinheiro Popeye e Olivia Palito, já que a negociação para uso dos direitos autorais 

não levou a um acordo. 

 



52 
 

 
Figura 15: Fase intermediária de Donkey Kong. 

Fonte: reprodução da tela do jogo. 

O sucesso do jogo originou a criação da série Mario Bros., cujo protagonista 

homônimo foi inspirado pelo senhorio do escritório da Nintendo em Nova York. 

Tornou-se mundialmente conhecido e acabou sendo escolhido mascote pela própria 

companhia. Em 1983, nascia o Mario (ver figura 16), um encanador italiano 

habitante do Reino dos Cogumelos que luta constantemente para salvar a Princesa 

Peach. Mario enfrentará as diversas armadilhas preparadas pelo vilão Bowser, cujos 

planos envolvem o domínio do reino. 

 
Figura 16: O personagem Mario Bros. 

Fonte: Super Mario Bros. Wii (2009). 
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Em relação ao Tetris, os jogos da série Mario Bros. trazem um adensamento 

figurativo, representado nas projeções das categorias de pessoa, tempo e espaço 

(ver figuras 10, p. 35 e 15, p. 52). As debreagens enunciva de pessoa e enunciativa 

de espaço e de tempo contribuem para os efeitos de sentido de objetividade na 

constituição dos protagonistas Jumpman e Mario, e de subjetividade e proximidade 

na construção do mundo ficcional e na dimensão temporal. Nesse tipo de jogo, o 

engajamento do jogador conta com a sobreposição de papéis actanciais, uma vez 

que o protagonista Mario, por exemplo, e o jogador têm suas ações compartilhadas. 

Tais efeitos são reconhecidos pela Semiótica como sincretismo actancial de pessoa, 

conceito que será explorado no próximo segmento. 

2.2 O SINCRETISMO 

Na Semiótica circulam três acepções correntes para o termo sincretismo – 

uma estabelecida por Greimas, uma desenvolvida por Floch e outra por Hjelmslev. 

Para Greimas, o sincretismo pode ocorrer na sobreposição de papéis 
actanciais: 

Pode-se considerar o sincretismo como o procedimento (ou seu 
resultado) que consiste em estabelecer, por superposição, uma 
relação entre dois (ou vários) termos ou categorias heterogêneas, 
cobrindo-as com o auxílio de uma grandeza semiótica (ou linguística) 
que os reúne (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 467). 

Para Floch, o sincretismo se dá em textos nos quais diferentes planos de 

expressão manifestam um conteúdo geral: 

Objetos sincréticos, para dizer com mais rigor, são aqueles em que o 
plano de expressão se caracteriza por uma pluralidade de 
substâncias mobilizadas por uma única enunciação cuja competência 
de textualizar supõe o domínio de várias linguagens para a 
formalização de uma outra que as organize num todo de significação 
(TEIXEIRA, 2004, p. 11). 

Já para Hjelmslev, o sincretismo envolve um processo de transformação de 

grandezas: 

Chamaremos de superposição uma mutação suspensa entre dois 
funtivos, e a categoria estabelecida por uma superposição será (nos 
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dois planos39 da língua) um sincretismo... quando duas grandezas 
em determinadas condições são registradas como invariantes na 
base da prova da comutação, e quando elas contraem, em condições 
modificadas, uma superposição, nesse caso elas serão, nessas 
condições modificadas, variantes e somente seu sincretismo será 
uma variante (HJELMSLEV, 1975; apud CARMO Jr, 2009, p. 171). 

Segundo Floch, devemos considerar que o sincretismo atuará na função 

semiótica representada pela relação entre um plano do conteúdo e um plano da 

expressão. Ou seja, o sincretismo contribui para o isomorfismo entre os planos, 

quando, por exemplo, emprega dimensões do plano de expressão – elementos 

eidéticos, cromáticos, matéricos ou topológicos (ver figura 19, p. 58) – como 

manifestações actancias caracterizadas no plano do conteúdo. É o que acontece 

nos videogames, por exemplo, nas estratégias enunciativas que utilizam os 

marcadores gráficos para narrar continuamente os estados de competência e de 

vitalidade do sujeito projetado na narrativa durante a execução de suas campanhas. 

De outro modo, Hjelmslev propõe que a sincretização ocorre em graus 

diversos – a caracterização vai desde nenhum contato entre grandezas, passando 

por uma área de interseção que ocupará maior ou menor extensão do objeto 

sincrético, até uma completa sobreposição de duas ou mais grandezas, gerando um 

objeto único de características diferentes de seus componentes iniciais. Esses graus 

de sobreposição foram denominados pelo linguista dinamarquês graus de 

intimidade, e variam desde a incoerência – termo utilizado quando as grandezas 

envolvidas encontram-se totalmente separadas – até a inerência – quando o grau de 

coerência (representada pela área de interseção da Figura 17, fase C, p. 55) é 

máximo (cf. HJELMSLEV, 1978; apud CARMO Jr, 2009). 

                                                           
39 Termo figurativo espacial, plano serve (...) para designar separadamente os dois termos da 

dicotomia significante/significado ou expressão/conteúdo que a função semiótica reúne. O 
reconhecimento dos planos de linguagem é um dos postulados para uma definição semiótica (...) 
(GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 371). 
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Figura 17: Os graus de intimidade segundo Hjelmslev. 

Fonte: adaptado – CARMO Jr, 2009, p. 176. 

Ao promover uma sintaxe que caracteriza os estágios envolvidos na 

transformação entre dois funtivos, ou seja, entre grandezas ou entidades que entram 

em contato, Hjelmslev propõe um entendimento de como ocorre a sincretização ou a 

desincretização entre estas. 

Quando consideramos as manifestações no texto, não percebemos, na fase 

da incoerência, qualquer relação compartilhada entre as grandezas para a 

construção do sentido. Isso ocorre, por exemplo, quando as estratégias empregadas 

pelo enunciador privilegiam ou o plano de conteúdo ou o plano da expressão. Ou 

seja, nesse estágio, as inteligibilidades presentes na expressão ou no conteúdo 

mostram-se independentes e são perfeitamente identificadas, separadamente (cf. 

CARMO Jr, 2009). 

No estágio da aderência, não é mais possível negligenciar totalmente a 

influência de uma manifestação, na expressão ou no conteúdo, mas ainda é possível 

identificar onde cada uma delas inicia e termina. A figura 18 (p. 56), a seguir, pode 

ser usada como exemplo. Nela, o enunciador preocupou-se em criar uma unidade 

plástica no texto capaz de sensibilizar o enunciatário: o cromatismo é adotado para 

estreitar os laços entre Kratos e os grafemas utilizados para nomear o jogo. De 

forma semelhante, as texturas são empregadas para espelhar o nome do jogo no 

espaço tridimensional ocupado pelo personagem. 
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Figura 18: Um exemplo de aderência. 

Fonte: página da Internet disponível em http://extremestartgames.blogspot.com.br/. 

Os contornos entre as grandezas tornam-se menos delimitados na coerência. 

Neste terceiro estágio, o grau de intimidade estabelecido na relação de interseção 

entre as semióticas apaga, por exemplo, os limites entre o verbal e o plástico. A 

coerência manifesta-se nos recursos plásticos empregados para destacar conteúdos 

da semiótica verbal, ou vice-versa, segundo os critérios evocados pelas isotopias. 

Surge então uma área de interseção, na qual tais manifestações são sobrepostas. 

Portanto, ao investigarmos, nos videogames, o emprego de elementos verbais, 

plásticos ou sonoros, devemos evidenciar os diferentes graus de dependência 

estabelecidos. Quando, por exemplo, a fonte arial é utilizada para grafar o nome na 

introdução de uma cidade a ser explorada pelo player character (sujeito da narrativa 

figurativizado no nível discursivo), temos uma geração de sentido. Se utilizarmos 

letras em forma de sangue, teremos uma sobreposição dos efeitos gerados pelas 

categorias verbal e plástica e, portanto, uma ressemantização do verbal pela 

atribuição de uma isotopia plástica da violência (ver citação 3, pp. 42-43). Em outro 

caso, se a trilha sonora deixa de simplesmente preencher o espaço e o tempo 

durante o qual nenhuma ação importante é executada, para ser intensificada nos 

momentos que antecedem os confrontos, o emprego do som assume características 

que revelam a estratégia utilizada pelo enunciador para causar excitação. 

Por sua vez, a inerência caracteriza-se quando “... a superposição de duas 

semióticas cria lacunas semânticas no texto e tem por efeito a suspensão cognitiva 

do enunciatário” (CARMO Jr, 2009, p. 180). Tais lacunas ocorrem quando a: 
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(...) suspensão da modalização epistêmica faz aparecer, em certo 
momento, um fazer informativo neutro, provocando assim uma 
‘inquietude’ do enunciatário, deixado na ignorância do estatuto 
veridictório do saber recebido (GREIMAS & COURTÈS, 1979; apud 
CARMO Jr, 2009, p. 181). 

Neste momento, a estratégia empregada pelo enunciador é posta à prova. Se 

provocar “estranheza” excessiva, com a necessidade do preenchimento de muitas 

lacunas para a percepção de um sentido (catálise 40), o contrato entre enunciador e 

enunciatário pode romper-se e a proposta de manipulação projetada no texto tornar-

se-á ineficaz (cf. CARMO Jr, 2009). 

Em jogos como o Flower, nota-se a participação do cromatismo na marcação 

do processo de transformação inerente à narratividade. A cor é geradora de sentido 

indispensável à inteligibilidade do texto, uma vez que compõe a caracterização 

eufórica da Natureza em relação à Cultura. Esta categoria de análise, pertencente 

ao plano da expressão visual, concretiza a proposta de transformação do 

videogame. Se, por hipótese, jogássemos em preto e branco, haveria prejuízo 

substancial da compreensão do sentido. Para os jogos God of War III e Tetris, tal 

relação entre conteúdo visual e cor é menos dependente. 

No jogo God of War III, a evolução na história e nas habilidades do player 

character/jogador é marcada por sucessivos confrontos. A violência na batalha é 

indissociável da presença de sangue. Embora existam contornos definidos que 

permitam a identificação desta figura, não é possível negar os efeitos sensoriais 

causados pelo uso da cor vermelha. As categorias de análise do plano de expressão 

ganham um adensamento, proporcionado pelo emprego de recursos tecnológicos, 

uma vez que estes permitem ao jogador a manipulação de uma gradação aplicada 

às categorias mostradas na figura 19, a seguir. 

 

 

 

                                                           
40 Voltaremos a esse assunto, nas páginas 67 e 68, para tratar os efeitos da movimentação sobre a 

curva tensiva ilustrados na figura 25 (p. 66). 
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Categorias de análise Exemplos 

CROMÁTICAS Infinitas possibilidades de combinações 
de cores. 
 
Contrastes: 
Puro vs. mesclado; 
Brilhante vs. opaco; 
Saturado vs. não saturado; 
Etc. 

EIDÉTICAS 
 

Constroem as formas. 
 
Contrastes: 
Côncavo vs. convexo; 
Curvilíneo vs. retilíneo; 
Ascendente vs. descendente; 
Etc. 

TOPOLÓGICAS Posição e orientação das formas e do 
movimento no espaço. 
 
Contrastes: 
Englobante vs. englobado; 
Alto vs. baixo; 
Central vs. periférico; 
Esquerdo vs. direito; 
Etc. 

MATÉRICAS Corporalidade, materialidade. 
 
Contrastes (para pinceladas): 
Contidas vs. soltas; 
Descendentes vs. ascendentes; 
Diluídas vs. pastosas; 
Rarefeitas vs. saturadas. 

Figura 19: As dimensões de análise do plano da expressão. 

Fonte: TEIXEIRA, 2009, p. 7. 

Quando consideradas as dimensões do plano da expressão, nos 

preocupamos com a configuração do espaço, das cores e das formas em um texto 

sincrético. No caso do videogame, o sincretismo é representado por um objeto que 

emprega elementos das semióticas verbal, visual e sonora.  

Dentre tais categorias, talvez a matérica seja a mais controversa, pois se o 

videogame necessariamente faz uso de um monitor de vídeo, alguns critérios devem 

ser definidos para abordar o efeito de sentido de iconicidade construído pelo plano 

da expressão, ou seja, o grau de realismo utilizado na reprodução de figuras. 
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Para um jogador dedicado a jogos de ação/aventura, os efeitos de realidade 

proporcionados pela técnica de mapeamento de altura41 são fundamentais (figura 

20). Por sua vez, tais efeitos tornaram-se possíveis apenas com o desenvolvimento 

dos recursos de computação gráfica. 

 
Figura 20:Bump Mapping (mapa de altura) aplicado sobre superfície lisa. 

Fonte: página da Internet disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bump_mapping#mediaviewer. 

Estamos diante de um objeto que não apenas faz uso da função semiótica, 

enquanto relação entre plano do conteúdo e plano da expressão. O videogame 

utiliza diferentes planos de manifestação para comunicar um conteúdo, segundo a 

acepção de sincretismo desenvolvida por Floch. 

Das três abordagens apresentadas para o sincretismo, a de Greimas é a que 

mais se aproxima da sintaxe do nível narrativo, devido à distinção existente entre o 

sujeito da narrativa e o ator discursivo. Assim, um mesmo personagem pode recobrir 

figurativamente um narrador, que pode contar sua própria história, enquanto 

projeções adicionais de pessoa colocam-no na posição de interlocutor ativo.  

É o que observamos no jogo Lost Planet 342. Nele, Jim Peyton, então com 82 

anos, sofre um acidente. Enquanto sua neta Diana tenta retirá-lo dos escombros, 

Peyton confessa seus pecados e espera que ela o perdoe por seus atos cometidos, 

desde que se alistou, há cinquenta anos, para a mineração do planeta E.D.N. III. 

Inicialmente, Jim Peyton recobre um narrador, presente na relação 
                                                           
41 Mapeamento de altura, do Inglês bump mapping, é uma técnica de computação gráfica empregada 

para atribuir altura a pontos específicos na superfície de uma figura renderizada, sem alterar a 
geometria do objeto, e tem como consequência a variação da intensidade de luz refletida, 
reforçando simultaneamente, a ideia de rugosidade e de brilho. 

  
42 O jogo faz parte da série idealizada por Kenji Oguro. Foi publicado pela Capcon e desenvolvido 

pela Spark Unlimited e lançado no Brasil em 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bump_mapping#mediaviewer
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narrador/narratário – “(...) sujeitos diretamente delegados do enunciador e do 

enunciatário” (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p, 327). Numa segunda delegação de 

voz, o mesmo protagonista é utilizado para recobrir um interlocutor cinquenta anos 

mais jovem, presente, no desenrolar da história, no contato com os demais 

interlocutores. Nesse caso, o sincretismo ocorre na sobreposição dos papéis 

desempenhados por narrador e interlocutor. 

Podemos traçar um paralelo para o sincretismo em três dos jogos citados até 

aqui: Tetris, Mario Bros. e God of War III. Ao estabelecer posições relativas para as 

três abordagens do sincretismo nesses jogos, o resultado parece o mesmo: como 

podemos observar na figura 21, Tetris é menos sincrético do que Mario Bros., que, 

por sua vez, é menos sincrético do que God of War III. 

 

Figura 21: A gradação do sincretismo nos jogos Tetris, Mario Bros. e God of War III. 

Nas três abordagens conceituais, o sincretismo, além de sua atuação no nível 

narrativo, tem ocorrência igualmente obsdervada no nível discursivo e, portanto, 

sofre a influência da semântica discursiva, presente na utilização de temas e figuras, 

e da sintaxe caracterizada pela projeção das categorias de pessoa, tempo e espaço. 

Jogos como God of War III mobilizam mais ativamente as categorias de pessoa, 

tempo e espaço, ao mesmo tempo em que se valem da tecnologia para construir 

uma representação realista capaz de reforçar a concretude na representação do 

mundo ficcional. Portanto, abrem espaço para maior atuação da semântica 

discursiva, ou seja, a exploração de temas e figuras, quando comparados ao outros 

dois jogos. 

Outra questão levantada no início deste capítulo, quando discutimos o 

conceito de narratividade e o uso de figuras, refere-se à possibilidade de concessão 
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(pautada pela lógica do “embora”) nas estratégias adotadas pelo jogador, 

respeitadas as regras do jogo. Se possível, as ações do jogador podem ultrapassar 

os limites do implicativo (lógica do “se... então”) presente nas regras e negociar uma 

abordagem “original”. Essa passagem dificilmente ocorrerá de forma binária, ou seja, 

pela negação da implicação. O conhecimento aprimorado das regras estará 

presente em qualquer abordagem concessiva em diferentes graus de participação. 

Por sua vez, o engajamento sensorial do jogador será potencializado pela 

abordagem concessiva, pois refletirá o seu ponto de vista particular em relação ao 

jogo. Entram em cena componentes sensíveis, cujo comportamento é melhor 

explorado pelos instrumentos de análise propostos pela abordagem tensiva da 

semiótica, como veremos adiante.  

2.3 A ABORDAGEM TENSIVA DA SEMIÓTICA 

A abordagem tensiva surge como uma proposta para explorar duas 

oportunidades de crescimento do modelo standard da Semiótica. A primeira 

relaciona-se diretamente com o Nível Fundamental, que, no percurso gerativo do 

sentido (ver figura 39, p. 105), é responsável pela oposição semântica presente na 

base de construção do texto. Sua sintaxe, esquematizada pelo Quadrado Semiótico, 

propõe uma dinâmica responsável pela movimentação entre as grandezas 

contrárias. A passagem de uma grandeza para outra é feita de forma binária, a partir 

de uma simples negação da grandeza anterior – o que gera os termos contraditórios 

–, ou seja, a negação de uma grandeza implica a outra (ver figura 28, p. 75). 

Portanto, essa dinâmica não trata os detalhes processuais envolvidos nas fases 

intermediárias da troca de um termo contrário pelo outro, ainda que considere a 

possibilidade de o termo complexo reunir características de ambos. 

 A segunda oportunidade para a formulação da teoria tensiva reside na 

relevância conferida ao papel desempenhado pela afetividade na percepção do 

sujeito (pressuposto na relação enunciador/enunciatário ou projetado no texto). 

Sobre esta, interagem forças sensíveis e inteligíveis e que são responsáveis pela 

compreensão que o sujeito terá de determinado fenômeno semiótico. Este espaço 

perceptivo é chamado por Zilberberg de campo de presença (ver figura 22, p. 62). 
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Figura 22: O modelo tensivo e os valores no campo de presença. 

Fonte: ZILBERBERG, 2011, p. 18. 

 Ao fazer referência à afetividade como intensidade, o modelo tensivo propõe 

um estudo gradual de forças que posicionam o sujeito entre contínuos sensíveis e 

contínuos inteligíveis. Desse modo, a construção do sentido é espelhada em um 

modelo capaz de representar a relação do sujeito-enunciatário com os elementos 

que “invadem” sua zona de percepção. Em outras palavras, a abordagem tensiva 

incorpora à teoria semiótica os elementos sensoriais e passionais no exercer do 

fazer persuasivo, em que os valores atribuídos aos objetos são influenciados pelo 

sensível e pelo inteligível. A tensividade é representada como uma correlação 

inversa (dependente e inversamente proporcional) entre intensidade e extensidade, 

na qual a intensidade do sensível é dominante e, portanto, rege a extensidade do 

inteligível. O modelo tensivo refere-se às variáveis intensidade vs. extensidade 

representadas nos eixos cartesianos como dimensões (cf. ZILBERBERG, 2011, p. 

18). 

A manipulação sensorial eficaz fará o sujeito mover-se na curva tensiva, 

alternando momentos de predominante conforto, tendentes à dimensão da 

extensidade, com desconcertantes sensações e novas percepções proporcionadas 

pela dimensão da intensidade. 

Aos objetos percebidos são atribuídos valores organizados em dois grupos: 

os valores de absoluto, caracterizados pela superlatividade, e os valores de 
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universo, mais difundidos e compartilhados (cf. ZILBERBERG, 2011). Nesta 

abordagem, os valores de absoluto – também denominados de “estados da alma” 

(ibidem, p. 37) – ocupam a zona da intensidade. Por sua vez, os valores de universo 

– ou estado das coisas – ocupam a zona da extensidade. 

Um bom exemplo de valor de absoluto ocorre no primeiro jogo do consórcio 

God of War, quando Kratos percebe que matou a esposa e o filho e é forçado a viver 

com as cinzas da família grudadas no próprio corpo (ver Anexo C, p. 130). A paixão 

da ira invade Kratos na forma de um acontecimento intenso e arrebatador. Por 

alguns instantes, Kratos perde totalmente a capacidade de raciocínio e torna-se um 

sujeito que anseia por atenuar o arrebatamento do acontecimento. Num segundo 

momento, Kratos é acometido pela paixão da vingança. Surge, então, uma primeira 

tentativa de racionalização da ira: ele transfere a responsabilidade àqueles que 

arquitetaram a morte de sua família. A partir desse ponto, a vingança rege todas as 

ações do personagem, ou seja, a vingança é um estado passional complexo que 

deriva de um conjunto de estados anteriores. Somente no final do terceiro jogo 

lançado, Kratos substitui a vingança pela paz. A necessidade de perdoar a si mesmo 

funde-se ao desejo de que a vida dos humanos experimente melhores dias. A 

serenidade do perdão e a disseminação da paz do sujeito para o mundo 

caracterizam, então, a manifestação dos valores de universo. Dessa forma, 

mantidos os comportamentos das dimensões envolvidas de acordo com a 

previsibilidade do modelo (intensidade vs. extensidade), o sujeito tenderá a atenuar 

os valores de impacto. No entanto, vale dizer que esse comportamento não é 

binário. Este apresenta intencionalidade variável e se estabelece em graus. Do 

mesmo modo, não existe valor positivo ou negativo previamente atribuído às 

dimensões ou às preferências do sujeito em perpetuar momentos de intensidade ou 

de extensidade.  

Tais processos de axiologização invocam a construção de valores eufóricos e 

valores disfóricos pelo próprio texto. Os elementos eufóricos são aqueles 

responsáveis pela promoção da mudança. São projetados no nível narrativo, por 

exemplo, pelos adjuvantes e pela maneira pela qual o sujeito da narrativa percebe 

os objetos-valor de cada programa de uso como necessários para a conquista do 

objeto-valor do programa de base. Por sua vez, os elementos disfóricos são aqueles 
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responsáveis pela manutenção do sujeito no estado inicial, que, entretanto, deixou 

de ser aquele estado aceitável do início da narrativa, pois já se instalaram elementos 

que criaram uma tensão. Se estes fatores disfóricos se mostrarem fortes o 

suficiente, invalidarão os resultados de qualquer ação desempenhada pelo sujeito. 

Portanto, os elementos disfóricos promovem a descontinuidade dos programas 

narrativos e estão representados pelos antissujeitos, e seus respectivos contra 

programas, como mostra a figura 23 a seguir. 

 
Figura 23: A atuação da foria sobre os programas narrativos. 

Para mapear esse processo, Zilberberg propõe um refinamento do modelo 

tensivo de construção de valores (ver figura 24, p. 65), ao desdobrar as dimensões 

da intensidade e da extensidade em subdimensões (cf. ZILBERBERG, 2011). 
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Figura 24: As subdimensões do modelo tensivo. 

Fonte: adaptado – ZILBERBERG, 2011. 

Os gráficos mostram que existe uma relação conversa43, ou diretamente 

proporcional, entre as subdimensões. Quando as subdimensões pertencem à 

mesma dimensão: 

(...) o andamento e a tonicidade intensificam-se mutuamente e o 
efeito de sentido é o do transporte, na acepção que lhe conferia a 
língua clássica. A temporalidade e a espacialidade comportam-se da 
mesma maneira, e o efeito esperado é o de generalização 
(ZILBERBERG, 2011, p. 70). 

Ao desdobrar a intensidade nas subdimensões andamento vs. tonicidade 

parece intuitivo que um andamento mais acelerado seja capaz de intensificar a 

tonicidade de como as grandezas são percebidas pelo sujeito. Por sua vez, no 

desdobramento da dimensão da extensidade nas subdimensões temporalidade vs. 

espacialidade, a dilatação da temporalidade promove maior percepção do percurso 

espacial. 

                                                           
43 Quando falamos de dimensões utilizamos o termo “correlação” para indicar uma interdependência 

na variação diretamente ou inversamente proporcional entre as dimensões. Entretanto, no 
intercruzamento das subdimensões optamos pelo termo “relação”, pois o comportamento entre as 
subdimensões é mais independente. 
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O modelo de análise proposto por Zilberberg é rico em possíveis 

desdobramentos. Este permite não somente estudar o comportamento da curva 

tensiva na variação entre subdimensões de uma mesma dimensão, mas também no 

cruzamento entre subdimensões de diferentes dimensões. Como exemplo, temos o 

seguinte slogan para um provedor fictício de Internet de banda larga, que articula a 

subversão de um conceito preestabelecido com uma nova proposta perceptiva: 

“Desrespeite os limites de velocidade – Internet de banda larga é Xtreme.” 

Neste exemplo, a inversão dos valores comumente associados ao excesso de 

velocidade no trânsito causa estranheza e ajuda a reforçar o sentido de originalidade 

e, portanto, reforça os laços entre o serviço e o provedor. Por sua vez, a frase 

utilizada pela SulAmérica Seguros – “Afinal, se aborrecer pra quê?” – aplica-se no 

combate à negatividade do sensível normalmente associada a situações de 

acidentes. A proposta de racionalização implícita na pergunta (Pra quê?) busca 

pacificar o sujeito e promover a atuação do racional sobre o sensível. As duas 

propostas apresentadas promovem diferentes movimentações sobre a curva do 

modelo tensivo: a primeira causa estranheza e sugere um movimento ascendente, 

enquanto a segunda promove a racionalização e um movimento descendente rumo 

ao inteligível. 

Para melhor compreensão dos efeitos de sentido causados por 

deslocamentos sobre a curva tensiva, Zilberberg estabelece regiões no gráfico 

tensivo (cf. ZILBERBERG, 2011). 

 
Figura 25: Os deslocamentos sobre a curva tensiva. 

Fonte: ZILBERBERG, 2011, p. 79. 
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De acordo com o modelo (ver figura 25, p. 66), os deslocamentos são 

classificados conforme origem, destino e direção44 em diferentes zonas do gráfico 

tensivo: 

• S1 – Ponto de suspensão epistêmica45, com verificação máxima da 

intensidade; 

• S 4 – Ponto máximo da extensidade; 

• S2 →S3 / S3 →S2 – Fases intermediárias; 

• S1 → S2 – Fase de Atenuação; 

• S3 → S4 – Fase de Minimização; 

• S4 → S3 – Fase do Restabelecimento; 

• S2 → S1 – Fase de Exacerbação. 

Embora a extensidade permaneça regida pela intensidade, aos efeitos de 

sentido gerados em cada uma das fases não devem ser atribuídas características 

positivas ou negativas. Os efeitos de euforia e disforia46 serão constituídos no texto. 

Assim, os efeitos de “surpresa” podem ser obtidos com movimentações abruptas 

que desconsiderem as fases intermediárias. Quando a proposta de manipulação 

sensível ocasionar o deslocamento direto entre S4 e S1, os possíveis efeitos de 

surpresa apresentarão maior saliência em relação aos deslocamentos graduais 

gerados entre S2 e S3. Movimentações abruptas sobre a curva tensiva podem 

demandar  catálises da parte do enunciatário. Este conceito é entendido como: 

(...) explicitação dos elementos elípticos ausentes na estrutura de 
superfície. É um procedimento que se realiza com o auxílio dos 
elementos contextuais manifestados e mediante as relações de 
pressuposição que entretém com os elementos implícitos (GREIMAS 
& COURTÉS, 2008, p. 54). 

                                                           
44 Empregamos o termo “direção” para não ocasionar ruídos ao entendimento do texto. Entretanto, 

segundo a cinemática, o termo correto deveria ser “sentido”, ou seja, orientação vetorial do 
deslocamento. 

 
45 Uma interrupção ou adiamento da atuação de qualquer componente inteligível na compreensão do 

sujeito central, mensurável em intensidade, mas, em extensidade tendente à zero. 
 
46 Euforia é o termo positivo da categoria tímica que serve para valorizar os microuniversos 

semânticos, transformando-os em axiologias; euforia se opõe a disforia (...) (GREIMAS & 
COURTÉS, 2008, p.192). 
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O aumento da quantidade de processamentos simultâneos requisitados pelo 

videogame estará diretamente relacionado a maior demanda de catálises. Quanto 

mais lacunas, maior a presença da lógica concessiva. Por outro lado, o 

encadeamento implicativo vai ganhando espaço na medida em que as elipses 

passam a ser explicitadas. 

A seguir, o último segmento deste capítulo traz considerações para aplicação 

de lógicas implicativas e concessivas nas estratégicas escolhidas por jogadores de 

videogames.  

2.4 AS LÓGICAS IMPLICATIVAS E CONCESSIVAS 

O modelo tensivo proposto por Zilberberg é baseado na articulação entre o 

sensível e o inteligível. Desse modo, na posição S1 (máxima da intensidade), o 

excesso por ela representado traz em si a inflexão para a descendência (ver figura 

25, p. 66) em direção à posição S4 (máxima da extensidade). As ações do sujeito 

que visam a restaurar o equilíbrio perdido manifestam-se de duas formas. Na 

primeira possibilidade, o sujeito poderá agir segundo uma lógica implicativa, 

baseada no encadeamento se... então. Na segunda, ele age de acordo com uma 

lógica concessiva que rompe o encadeamento lógico implicativo com possibilidades 

regidas pelo “embora” (figura 26). 

 

Figura 26: O posicionamento tensivo das lógicas concessivas e implicativas. 

Fonte: adaptado – ZILBERBERG, 2011. 
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A lógica concessiva revela a possibilidade do improvável, e surge com o 

aumento, em um curto período de tempo, do número de processamentos que o 

sujeito deverá realizar para unir os pontos que formam um encadeamento 

implicativo. Quando tais lacunas são preenchidas, a concessão pode tornar-se 

implicativa (cf. CARMO Jr, 2009). 

O modelo da figura 26 (p. 68) propõe uma correlação inversa, ou seja, uma 

relação de dependência e de variabilidade em direção opostas, entre lógica 

concessiva e lógica implicativa, na qual o máximo da intensidade está para a 

concessão, assim como o máximo da extensidade está para a implicação. De 

acordo com o modelo, o jogador de um videogame, quando é regido pela lógica 

implicativa (pelo encadeamento se... então), busca entender como as regras 

funcionam. Somente depois será capaz de estabelecer usos concessivos (regidos 

pelo embora) dessas regras que levem à subversão do encadeamento lógico 

implicativo. Salvo algum erro de programação, também conhecido como bug, todas 

as ações realizadas pelo jogador são previstas pelo videogame, ainda que não 

tenham sido previstas pela equipe de programadores. 

Em jogos como Demon’s Souls ou Dark Souls, o protagonista deverá 

preparar-se implicativamente para enfrentar um adversário com alto grau de 

dificuldade. Ele utilizará armas e vestuário compatíveis e deverá ter desenvolvido 

força, destreza e habilidades capazes de auxiliá-lo na conquista da vitória. No 

entanto, uma abordagem concessiva coloca o jogador na posição de negociador das 

regras. Ele as explora como alternativa para o sucesso e pode utilizar estratégias 

que envolvam menor grau de esforço. 

Na tela superior reproduzida na figura 27 (p. 70), Flamelucker, o adversário, é 

encarado de frente. O jogador deverá exercer sua habilidade para esquivar-se dos 

golpes e acertar o inimigo várias vezes, até conquistar a vitória. Na abordagem 

mostrada na tela inferior, o jogador precisa esconder o protagonista atrás de uma 

parede que o separa do inimigo para, então, soltar repetidas nuvens de veneno. 

Flamelucker será derrotado sem sequer notar a presença de seu destruidor. 
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Figura 27: A abordagem implicativa do inimigo Flamelucker, em Demon’s Souls (tela 
superior), vs. abordagem concessiva (tela inferior). 

Fonte: reprodução de telas do jogo. 

A catálise, presente na sucessão de lógicas implicativas implícitas em uma 

abordagem concessiva, envolve o conhecimento, pelo jogador, do funcionamento de 

uma série de regras. Em Demon’s Souls, o player character/protagonista deverá ter 

derrotado o primeiro Arque Demônio do Valey of Defilement para conquistar a magia 

do veneno. Depois, será necessário resgatar o Mago na cidade de Latria, para 

aprender a técnica de uso do veneno, e, ainda, adquirir habilidade suficiente para 

manuseá-la e espaço para guardá-la em seu inventário de itens. No entanto, a 

surpresa resultante do emprego da estratégia é atingida num processo de tentativa e 

erro, pois não está descrita no manual do jogo. 
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A reunião dos conceitos de regras com as lógicas implicativas e concessivas 

trabalhadas pela abordagem tensiva da semiótica está no coração desta pesquisa. 

Os desafios à aplicabilidade do modelo de análise estão diretamente relacionados à 

semantização dos programas narrativos, que se dá pelo recobrimento temático e 

figurativo dos actantes e pela consideração de componentes sensíveis nas escolhas 

de enunciador e enunciatário. Tais aspectos serão explorados no capitulo seguinte, 

na análise de God of War III: o primeiro jogo de nosso corpus. 
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CAPÍTULO 3 
AS ANÁLISES DOS JOGOS GOD OF WAR III E FLOWER 

O confronto dos videogames com os objetos de outras mídias, introduzido no 

capítulo 1, revelou semelhanças e especificidades. O videogame apresenta um 

potencial diferenciado, ao utilizar os recursos de jogabilidade e atividades interativas 

na construção de experiências capazes de deslocar o jogador de sua posição de 

expectador. 

O videogame não é apenas um jogo, uma vez que controla suas próprias 

regras (cf. JUUL, 2005) para fazer valer uma manipulação sensorial. Ou seja, o 

jogador combina graus de intensidade e extensidade quando, por exemplo, oscila 

entre a imaginação do mundo proposto pelo jogo e a investigação das regras sob a 

lógica implicativa. Por mais aptidão que alguns videogames tenham para contar 

histórias, estes não se caracterizam como os objetos do cinema47. Os videogames 

controlam suas ordens sequencial e cronológica e apresentam alternativas múltiplas 

de combinação de regras para criar efeitos de interatividade nem sempre presentes 

no cinema. Até mesmo os encaminhamentos concessivos – as surpresas, o 

inusitado – são previstos pela arquitetura do jogo. 

É evidente que as dificuldades apresentadas por um videogame não devem 

ameaçar a integridade física do jogador, pois as falhas dos sujeitos pressuposto e 

projetado em completar seus programas narrativos podem sempre ser reeditadas. 

Em outras palavras, há alternativas que permitem o que é comum à maioria dos 

videogames: progredir, falhar e tentar novamente até ser bem-sucedido. A 

dificuldade imposta à progressão por alguns jogos não é gratuita: existe a serviço da 

experimentação. Afinal, o que seria mais frustrante do que ter a progressão em um 

videogame interrompida? Reside no desafio a justificativa da busca de uma 

recompensa. A filosofia por detrás do videogame parece coerente com a própria 

teoria semiótica, pois a narratividade pode prescindir do adjuvante, mas não se 

constitui como processo de transformação sem o antissujeito. 
                                                           
47 Não intensificamos, em nossas análises, o uso do conceito de valência desenvolvido por 

Zilberberg. No entanto, uma análise das alterações dos foremas direção, posição e elã mostrar-se-á 
proveitosa – sobretudo quando empregada em traduções intersemióticas de videojogos para 
cinema, literatura e/ou para os quadrinhos –, conforme nossa abordagem preliminar apresentada no 
segmento 3.3 (p. 97), deste capítulo. 
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No entanto, o videogame não é apenas um conjunto de desafios crescentes 

ou de mecânicas e cenários realistas. Não é o simples fruto de mundos elaborados 

ou de áreas estruturalmente integradas. Este deve possibilitar um contrato entre 

enunciador e enunciatário, com o oferecimento de uma proposta coerente, factível e 

aceitável. 

É crescente o número de estratégias empregadas pelos produtores de 

videogames para garantir que a experiência de imersão não seja quebrada por 

concessões descontextualizadas. Em outras palavras, a dificuldade de evolução em 

um videogame não é somente proporcionada pelo princípio da progressão. Devem 

ser considerados os obstáculos impostos pela própria arquitetura do jogo que, em 

alguns momentos, impede o jogador de aprender como jogar, devido a uma 

estratégia enunciativa equivocada. 

A retomada dos conceitos de Zilberberg permite encarar os efeitos de 

sincretismo, presentes nas diferentes semióticas, como o resultado de classes que 

se misturam a serviço do exercer de um fazer persuasivo. A classe da semiótica 

plástica, por exemplo, empresta características cromáticas visando à manipulação 

sensorial. Outras figuras, de outras classes semióticas, compõem a cena, tais como 

as trilhas sonoras tocadas para delimitar o início, o desempenho e o final 

dosprogramas de uso. 

Num sentido mais amplo, serão consideradas como sincréticas as 
semióticas que – como a ópera e o cinema – acionam várias 
linguagens de manifestação (...) (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 
467). 

As análises de videogames realizadas pelo emprego da metodologia 

semiótica mostram-se fortes candidatas para promover uma interface geral entre os 

estudos específicos do videogame que sistematizam os processos através dos quais 

regras simples e bem definidas são articuladas para proporcionar desde instantes a 

horas de entretenimento. As características mencionadas nesse segmento garantem 

o papel de destaque dos videogames nas trocas interativas da contemporaneidade e 

na movimentação anual de bilhões de dólares no mercado midiático. 

Nesse cenário, jogos como God of War III mobilizam mais ativamente as 

categorias de pessoa, tempo e espaço. Eles se valem da tecnologia para construir 
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uma representação realista capaz de reforçar a concretude na representação dos 

objetos. A iconicidade presente em um videogame transcende a representação e 

aproxima-se do que os semioticistas reconhecem como “ilusão referencial”. 

Esta pode ser definida como sendo o resultado de um conjunto de 
procedimentos mobilizados para produzir efeito de sentido de 
“realidade”, aparecendo assim como duplamente condicionada pela 
concepção culturalmente variável da “realidade” e pela ideologia 
realista assumida pelos produtores e usuários desta ou daquela 
semiótica (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 251). 

Os jogos explorados no primeiro segmento deste capítulo enfatizam o nível 

discursivo para a geração de sentido, no qual formas narrativas abstratas são 

revestidas por elementos concretos (cf. FIORIN, 2009). Em God of War III, 

elementos da semiótica verbal, plástica e sonora atuam mais intensamente na 

constituição de um texto sincrético por excelência. Vejamos a análise. 

3.1 O JOGO GOD OF WAR III 

Antes de a era da decadência se abater sobre os deuses, uma lenda 
se destacou para assumir o seu lugar entre eles. E ainda que Kratos 
tenha ocupado o trono do Deus da Guerra, ele foi assombrado por 
visões de sua família, uma família diretamente assassinada por ele. 
Atormentado pelos deuses, Kratos jurou vingança contra o mais alto 
escalão. Aqueles que cruzaram seu caminho foram abatidos por 
suas lâminas. A morte não pôde derrotá-lo, as Irmãs do Destino não 
foram capazes de controlá-lo, e neste dia, o homem, a lenda, Kratos, 
finalmente terá sua vingança48 (NARRADOR, God of War III, 2010). 

 

O jogo God of War III49 opera com figuras do universo mitológico para 

articular elementos da tragédia. O conflito resultante das paixões do remorso, do 

ódio e da vingança manifesta-se na presença de deuses e de semideuses que 

reúnem características humanas e divinas. Ao estabelecer um intertexto com a 

                                                           
48 Tradução livre do original: “Before the age of the twilight set upon the Gods, a legend rose to take 

his place among them. And even though Kratos sat on the throne as the new God of War, he was 
haunted by visions of his family, a family he himself murdered. But the hands of death could not 
defeat him, the Sisters of Fate could not control him, and on this day, the man, the legend, Kratos, 
will have his revenge.” 

 
49 O jogo God of War, lançado em março de 2005 pelo Santa Monica Studio, ocupa posição de 

destaque como um dos mais bem aceitos no mercado de videogames , além de ser integrante de 
um consórcio possuidor de oito títulos, até o momento. 
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mitologia, o jogo compartilha de um universo semântico amplamente difundido pela 

literatura e pelo cinema. Um breve roteiro da história do jogo encontra-se no Anexo 

B (p. 127). 

3.1.1 A geração de sentido 

No videogame God of War III, o player character Kratos nega a divindade 

através de sua condição de escravo dos deuses e reforça sua condição humana de 

esposo, pai e guerreiro espartano. O percurso inverso é representado pela busca de 

Kratos pelo perdão e pela reaproximação com sua condição divina. Grandezas 

contrárias estão presentes na oposição entre divindade vs. humanidade, conforme 

demonstrado na figura 28, a seguir. 

 
Figura 28: A representação do quadrado semiótico. 

As grandezas contrárias são representadas pelos pares: não-humanidade vs. 

não-divindade e humanidade vs. divindade. A primeira ressalta as características 

irracionais da fera50 que age sobre os efeitos da paixão da ira, enquanto a reunião 

de características divinas e humanas torna-se possível quando estas são reunidas 

sob a forma de mito51. 

Os desafios propostos pelo jogo God of War III encontram-se estruturados em 

uma série de programas narrativos (PN) que estabelecem uma hierarquia entre si, 

                                                           
50 A reunião das duas negações constitui um termo neutro, ou seja, “não é uma coisa, nem outra”. 
 
51 A reunião das duas grandezas originais constitui o temo complexo, ou seja, “as duas coisas, ao 

mesmo tempo”. 
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formada por programas de uso e programa de base. A execução de programas de 

uso e, por consequência, do programa de base, encontra-se diretamente 

relacionada com o estado de tensão e de modalização do sujeito no início da 

narrativa. Em outras palavras, se não ocorrer uma força desestabilizadora sobre o 

estado de equilíbrio do sujeito projetado na narrativa, este não iniciará qualquer 

programa de transformação. 

O jogo God of War III propõe um esquema narrativo do programa de base, 

conforme ilustrado na figura 29, a seguir. 

 
Figura 29: O arranjo do nível narrativo: o programa de base inicial, com recobrimento 

figurativo pelos atores do nível discursivo. 

No programa em questão, as duas figuras que representam antissujeitos 

específicos (Deuses, e Criaturas) tentarão impedir Kratos de entrar em conjunção 

com o objeto-valor eufórico proposto pelo texto. Zeus morre, Kratos espera vingar a 

morte de sua própria família e, com isso, amenizar o remorso que sente. 

Vejamos como se desdobra a geração de sentido em God of War III. 

3.1.1.1 Os programas de uso 

O percurso de Kratos ocorre em etapas, chamadas de programas de uso. 

Tais programas são responsáveis por uma “fragmentação” do programa de base em 

programas menores. Eles podem afastar temporariamente o sujeito do objeto-valor 

proposto pelo programa de base, mas permitem a execução, em etapas, dos 

programas para aquisição das competências necessárias. 
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No videogame que estamos analisando, Kratos enfrentará desafios em ordem 

sequencial. Ele raramente terá desafios paralelos, e poucos serão os programas que 

podem ser classificados como opcionais, conhecidos pelo universo do jogo como 

side-quests52. 

Embora, nesse jogo, existam recursos empregados para testar a habilidade 

motora e a capacidade intelectual do jogador – tais como a solução de “quebra-

cabeças” –, esta análise propõe o estudo dos programas de uso e dos objetos de 

valor figurativizados no nível discursivo com os quais Kratos deverá entrar em 

conjunção.  Para a maior parte dos programas, a principal estratégia de manipulação 

dá-se por tentação – o oferecimento de um valor positivo a objetos facilitadores de 

confrontos futuros. Na figura 30, a seguir, podemos observar como os programas 

são executados de forma paralela uns aos outros, ou de forma sequencial.  

 

 

                                                           
52 O termo é reconhecido pela comunidade de jogadores como eventos opcionais (não necessários) 

para que o programa narrativo principal do jogo chegue ao fim. 
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PROGRAMA OBJETO-VALOR 

PB-(A) – Programa de 

base. 

Restabelecimento do equilíbrio perdido 

desde o assassinato da família de Kratos. 

PU-(B) – Tutorial. Domínio das habilidades básicas de luta. 

PU-(C) – Aprimoramento 

de habilidades e de 

aquisição de itens.  

Conquista e aprimoramento de habilidades 

e de itens. 

PU-(D) – Poseidon. Término do tutorial. 

PU-(E) – Rio Styx. Perda das conquistas em episódios 

anteriores e substituição de todas as 

habilidades e armas pelas “Lâminas do 

Exílio”. 

PU-(F) – Reino de 

Hades. 

Conquista da magia “Exército de Esparta” 

e arma “Arco de Apolo”. 

PU-(G) – O ferreiro. Habilidade “Ira de Esparta”, a possessão 

divina “O Anel Hefesto” e a criação do 

“Chicote de Nemesis”, mediante a 

conquista e a entrega da “Pedra de 

Omphalos”. 

PU-(H) – Palácio de 

Hades. 

Passagem segura pelo Rio Styx e a 

possessão divina “Capacete de Hades”. 

PU-(I) – As cavernas. “Velocino de Ouro”. 

PU-(J) – Cidade de 

Olímpia. 

A “Cabeça e o Escudo de Hélio”. 

PU-(K) – Hermes. “Botas de Hermes”. 

PU-(L) – Hércules. A arma “Nemean Cestus” e a possessão 

divina “O Escudo de Ombro de Hércules”. 

PU-(M) – Câmara de 

Poseidon. 

“Concha de Poseidon”. 

PU-(N) – Câmara de 

Afrodite. 

“Liga de Afrodite”. 

PU-(O) – Cronos. “Pedra de Omphalos”. 
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PU-(P) – Oficina de 

Dédalo. 

Possessão divina “Esquemas de Dédalo”. 

PU-(Q) – Jardim de Hera. Possessão divina “Cálice de Hera”. 

PU-(R) – Skorpius. “Tempestade Boreal”. 

PU-(S) – Labirinto. Pandora, “adjuvante” no programa de 

base. 

PU-(T) – Zeus. A morte de Zeus. 

Figura 30: A distribuição dos programas de uso em relação ao programa de base. 

Vejamos os detalhes dos principais programas narrativos. 

O PU-(B) – Tutorial – acontece enquanto Kratos escala o Monte Olimpo nas 

costas do Titã Gaia. O primeiro programa de uso é um tutorial, pois o jogador deve 

familiarizar-se com as mecânicas e os controles utilizados para conduzir Kratos. 

Nesse caso, o sujeito começa a sofrer os efeitos do sincretismo entre enunciatário e 

sujeito da narrativa. 

Diversos antissujeitos53 revelam-se como desafios para o acúmulo da energia 

necessária ao aprimoramento de habilidades e de armas. Tais figuras demonstram, 

ainda, a presença frequente de isotopias – reforços de aspectos semânticos – 

ligadas à Mitologia. Portanto, o objeto deste programa de uso Tutorial será 

considerado como o domínio das habilidades básicas de luta necessárias para o 

início do programa de base. Assim sendo, estabelece-se como um programa modal, 

que confere ao sujeito um saber e um poder-fazer. 

Da mesma forma, o programa de uso PU-(C) – Aprimoramento de habilidades 

e de aquisição de itens – relaciona-se à aquisição da competência necessária à 

conquista do objeto-valor proposto pelo programa de base. É desempenhado de 

forma predominantemente paralela aos demais programas de uso e ao programa de 

base. 

                                                           
53 Deuses, soldados, almas, sentinelas, tártaros, cerberus, harpias, minotauros, estátuas, cachorros, 

fantasmas, arqueiros, sirenes, sátiros, escorpiões, um leviatã, uma quimera, um zumbi, um ciclope e 
um centauro compõem o time de adversários proposto pelo jogo. 
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Já o PU-(E) – Rio Styx – funciona como um contra programa ao programa de 

base. Kratos possui um grau de evolução conquistado nos jogos anteriores. Logo, a 

finalidade desse programa é remover as habilidades de magia, possessões divinas e 

as armas do personagem, bem como reduzir seu potencial máximo de vitalidade. 

Vale ressaltar que, neste programa, é possível recuperar a primeira arma – Lâminas 

do Exílio – a partir de um contrato fiduciário – baseado na confiança (cf. GREIMAS & 

COURTÉS, 2008) – firmado entre Kratos e Atena. Ou seja, Kratos acredita que 

Atena o ajudará a derrotar Zeus. 

O PU-(G) e o PU-(C) destacam-se como narrativas paralelas aos outros 

programas de uso. No entanto, não são considerados side-quests, uma vez que sua 

execução é obrigatória para a conclusão do jogo. O Ferreiro Hefesto instala um 

subprograma por meio do estabelecimento de um novo contrato: Kratos acredita 

que, ao oferecer a pedra de Omphalos a Hefesto, este forjará uma arma capaz de 

destruir Zeus. Se opcional, este programa de uso seria uma side-quest. Não haveria 

impedimentos para Kratos enfrentar Zeus utilizando outros recursos. Mas, se o 

fizesse, enfrentaria uma disputa fortemente desbalanceada a favor de seu oponente. 

Portanto, o videogame restringe essa possibilidade. Por fim, a morte de Zeus 

representa o objeto-valor do PU-(T) – Zeus. O prosseguimento da narrativa revelará 

indícios de que haverá, em breve, a conclusão do programa de base. 

O oferecimento generoso de programas de uso e a quantidade excessiva de 

inimigos a combater em cada fase do jogo evidenciam o que alguns teóricos do 

videogame denominam princípio da progressão, a partir do qual os desafios são 

oferecidos em grau crescente de dificuldade. Tais estratégias empregadas pelo 

enunciador projetam no jogo o perfil de um enunciatário ávido por aventura e que 

busca a excitação enquanto é capaz de adquirir competências necessárias para 

completar o programa de base. 

No jogo God of War III, as habilidades motoras são testadas e 

recompensadas prioritariamente nos confrontos diretos. A mecânica do jogo – 

responsável pelos deslocamentos e pelas possibilidades de golpes de ataque e de 

ações de defesa – alimenta o desenvolvimento da destreza e a rapidez das decisões 

sobre qual comando acionar para garantir o sucesso da narrativa. Este componente 

cognitivo, ativado pela construção de um protagonista compatível com o grau de 
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dificuldade imposto pelos desafios das batalhas, está frequentemente associado ao 

grau de evolução conquistado. Armas, magias e possessões divinas são 

selecionadas de um repertório previsto pelo jogo. Nesse caso, o desejo por 

recompensa positiva leva o sujeito a empregar esforços para a conquista do objeto-

valor do programa de uso, como uma condição de evolução do protagonista para 

enfrentar desafios futuros. Com isso, a figurativização do player character é 

transformada e é representada pelo acúmulo de figuras, tais como armas e magias. 

Assim, os programas de uso atuam em dois níveis da análise semiótica. Num 

primeiro plano, as ações do sujeito são recompensadas pela conquista do objeto-

valor, conforme as estruturas narrativas projetadas no videogame. Num segundo 

nível de análise, através do sincretismo proposto entre jogador e o sujeito da 

narrativa projetado no texto, o sucesso ou insucesso do sujeito influencia os 

programas narrativos pertencentes ao jogador. Em outras palavras, se o jogador não 

desenvolve as habilidades motoras suficientes para que o player character execute 

uma sequência de ações, a morte deste atua como sanção negativa sobre o 

programa narrativo do jogador, que não foi capaz de entrar em conjunção com o 

objeto-valor de seu programa de uso: superar o desafio. Portanto, se a interatividade 

pode ser entendida como “uma medida do potencial de habilidade de uma mídia 

permitir que o usuário exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da 

comunicação mediada” (JENSEN, 1998. pp. 185–204), em ambas as situações – 

motora e cognitiva – é observada a formação dos efeitos de interatividade nas 

escolhas realizadas pelo jogador. 

Por sua vez, os programas de uso que utilizam desafios cognitivos exploram a 

capacidade de o jogador solucionar quebra-cabeças, mediante pistas fornecidas 

pelo próprio videogame, seja por meio do enredo, da intertextualidade ou do papel 

narrativo desempenhado pela câmera54. Este último é de importância fundamental, 

uma vez que a câmera é utilizada para direcionar as ações do sujeito, seja para 

impedir a investigação de uma área não programada pelo código do videogame, ou 

                                                           
54 A linearidade do enredo proposto para o jogo God of War III é reforçada pelo uso da câmera. Neste 

jogo, a câmera não é controlada pelo jogador, mas pelo próprio jogo. As dicas de como prosseguir e 
como enfrentar desafios garantem à câmera um papel narrativo, de acordo com o enfoque de uma 
estratégia enunciativa de controle do jogo pelo enunciador. 
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para direcionar as ações que promoverão a continuidade da narrativa. A estratégia 

enunciativa projetada pelo enunciador na atuação da câmera revela uma sequência 

linear de jogabilidade para conduzir a ação do jogador, sem a retomada de áreas 

anteriores, o que força a execução dos programas narrativos representados na 

figura 30 (p. 77). 

Analisados os programas de uso, vejamos a evolução da geração de sentido 

em God of WAR III, considerando o programa de base. 

3.1.1.2 O programa de base 

Após a morte de Zeus, Kratos concentra seus esforços na execução do 

programa de base. Com a paixão da ira aplacada, o personagem é contaminado 

pela esperança herdada, quando da abertura da Caixa de Pandora, e dedica-se à 

restauração da ordem no mundo. Esse programa de base foi reforçado na execução 

dos programas de uso. Kratos sente-se responsável pela morte da família e busca a 

restauração do equilíbrio perdido. Ele reconhece a impossibilidade de restaurar a 

paz do mundo interior se o mundo exterior permanecer em agonia. 

A análise está diante de uma estratégia de persuasão de alto nível. Ou seja, 

os processos envolvidos na transformação da ira em vingança o próprio programa 

de base. Desse modo, o esquema narrativo do programa de base proposto pelo 

texto de abertura do jogo revela assume a configuração definitiva: devido à 

transformação pela qual passou o próprio Kratos, ocorre a alteração da narrativa 

mostrada, a seguir, na figura 31. 

 
Figura 31: O arranjo narrativo para o programa de base (*) inclui Atena. 
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Nesse momento, há uma quebra do contrato estabelecido entre Kratos e 

Atena. Ela apenas deseja recuperar o poder da esperança e faz uso de Kratos, sem 

verdadeiramente se importar com a luta deste contra Zeus. O contrato estabelecido 

entre Kratos e o espírito de Atena não deve ser confundido com o respectivo 

programa de uso. Atena opera sob a modalidade veridictória da mentira: o que 

parece, mas não é. Mostra-se como adjuvante, mas o papel actancial do antissujeito 

revela-se no decorrer da narrativa. Logo, para considerar a sanção sobre Atena, seu 

programa narrativo deve ser futuramente analisado. 

 

O jogo God of War III apresenta figuras de significativa densidade sêmica e 

iconização, características valorizadas pelos jogadores na modalidade de jogos de 

ação/aventura. Inicialmente, o nível discursivo foi construído em torno de um 

guerreiro espartano em busca de vingança pelo assassinato da família. 

O jogo de vozes manifesta-se em God of War III através de um narrador em 

terceira pessoa. Os “fatos” ocorreram numa época indefinida, anterior à decadência 

de deuses referenciados na Mitologia Grega, em um campo de batalha, então, não 

referenciado. O jogo referencia o agora, ou seja, o momento presente do sujeito. Por 

sua vez, o espaço é dado a cada programa de uso como o aqui da enunciação. A 

debreagem enunciva de pessoa também é utilizada. 

Apesar de o espaço e o tempo serem o “aqui” e o “agora” das sequências 

interativas, o uso de cutscenes55 pode referenciar outros actantes, com 

representações próprias de espaço e de tempo diferentes da identificada com o 

protagonista. 

A projeção em terceira pessoa, quando utilizada em jogos de ação/aventura, 

valoriza a constituição física do actante, por meio, por exemplo, da conquista e/ou da 

atualização de armaduras e de armas exóticas. Nesta modalidade de videogame, é 

importante visualizar as opções de confronto e a execução de movimentos. Os 

efeitos de sentido observados pelo uso enunciativo da criação de espaços 
                                                           
55 “Uma cutscene é uma sequência em um jogo eletrônico sobre a qual o jogador tem nenhum ou 

pouco controle, interrompendo a jogabilidade e sendo usada para avançar o enredo, reforçar o 
desenvolvimento do personagem principal, introduzir personagens inimigos, e providenciar 
informações de fundo, atmosfera, diálogo, ou pistas”. (Página da Internet consultada em 25 de maio 
de 2014, disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Cutscene). 
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discursivos e do emprego da temporalidade recuperam a subjetividade e a 

proximidade, ambas repelidas pelo uso da debreagem enunciva de pessoa. A 

estratégia reforça o sentido de veracidade e atenua os contornos discursivos entre o 

jogador e o player character/interlocutor. 

Por fim, se consideradas as estratégias utilizadas pelo jogo de vozes, o 

videogame escolhido apresenta três níveis de projeção. Inicialmente, o texto projeta 

enuncivamente um narrador que introduz a história do jogo. Em seguida, a voz é 

passada ao interlocutor Kratos. No momento em que o jogador assume o controle, a 

função do narrador é assumida pela câmera (para indicar o percurso na evolução do 

enredo), pelas legendas (para marcar a figurativização dos programas de uso e 

verbalizar as debreagens enunciativas de espaço56) e pelos indicadores gráficos, 

responsáveis por informar ao jogador os níveis atualizados de vitalidade e de magia 

do protagonista. A apresentação das situações, em princípio dada como função do 

narrador, seja verbalmente ou visualmente, pode também ser delegada aos 

interlocutores (personagens).  

A estratégia é comumente adotada pelo universo dos jogos eletrônicos que 

estimulam o entretenimento através da excitação. Conforme mencionamos 

anteriormente, os jogos em primeira pessoa (debreados enunciativamente) exploram 

a ação, mas, nos confrontos, priorizam as miras em detrimento das armas, das 

habilidades físicas e dos uniformes e equipamentos utilizados pelo player character. 

Tratados os programas de uso e o programa de base, vejamos, agora, como 

o sujeito de tais programas rompe um estado de inércia para, efetivamente, dar 

início a um processo de transformação. 

3.1.1.3 A modalização 

No início do jogo, Kratos encontra-se em conjunção com os valores do afeto 

resultantes do convívio familiar, dentro dos padrões admissíveis e projetados no 

texto para um guerreiro espartano. No entanto, a tensão provocada pela morte da 
                                                           
56 Variadas figuras ocupam os espaços do jogo God of War III. Destacam-se: a Cidade de Atena, a 

Cidade de Olympia, o Monte Olimpo, o Rio Styx, o Reino de Hades e o Tártaro. 
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família figurativiza, no nível discursivo, a atuação do destinador sobre o sujeito. A 

conquista de um objeto-valor representa exatamente essa busca pelo equilíbrio 

perdido. É o elemento responsável pela orientação das ações do sujeito da 

narrativa.  

Nesse percurso, os elementos eufóricos são aqueles responsáveis pela 

promoção da mudança. Estes estão projetados no nível narrativo, por exemplo, 

pelos adjuvantes e pela maneira pela qual o sujeito da narrativa percebe os objetos 

de valor de cada programa como necessários para a conquista do objeto-valor do 

programa de base. Por sua vez, os elementos disfóricos são aqueles responsáveis 

pela manutenção do sujeito no estado inicial. Se estes fatores disfóricos se 

mostrarem fortes o suficiente, invalidarão os resultados de qualquer ação 

desempenhada pelo sujeito. Portanto, os elementos disfóricos promovem a 

descontinuidade dos programas narrativos e estão representados pelos antissujeitos 

e seus respectivos contra programas (ver figura 23, p. 64). 

Para modalizar o sujeito e promover a transformação de um estado inicial em 

um estado final, God of War III emprega a modalização passional do sujeito da 

narrativa, com destaque para as paixões da ira e da vingança. O videogame 

escolhido introduz um componente afetivo no desenrolar do programa narrativo: a 

paixão. 

Desse modo, a paixão não se opõe à ação, antes a abrange, nem se 
opõe à razão, pois não deixa de ter sua própria racionalidade, sendo 
uma configuração que comporta, ao mesmo tempo, as variáveis 
inteligível e sensível, nem pode ser vista como uma manifestação 
natural, instintiva, oposta à cultura, já que os efeitos passionais e os 
modos de vivenciar, compreender e julgar as paixões são 
eminentemente culturais (FONTANILLE & ZILBERBERG, 2001; apud 
GOMES, 2008, pp. 298-299). 

A paixão da ira é o resultado de uma raiva intensa, apreensível como um 

impacto e um afeto que sobrevêm na presença do sujeito. A ira é provocada pela 

remoção da racionalidade e se manifesta por um ponto de alta concentração 

emocional, no qual o sujeito da narrativa projetado é subitamente arrebatado por um 

acontecimento desestabilizador. Este sujeito oscila abruptamente entre um não-

poder não-ser de fato e um não-crer e um não-poder ser desejados (cf. GREIMAS & 

FONTANILLE, 1993).  
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Nesse videogame, a ira é produto de uma incompetência do sujeito. Sua 

inabilidade de proteger a família instaura um componente indispensável no 

desenrolar do programa de base. Tal paixão supera a resistência imposta pelo 

objeto em si, a complexidade de sua consecução ou até mesmo a hostilidade 

imposta pelos antissujeitos do programa narrativo.  

Com a racionalização da ira, surge a vingança, que se destaca em duração, 

quando comparada à anterior. A vingança é o resultado de uma sanção imposta pelo 

programa narrativo; não ao sujeito, mas ao destinador ou ao antissujeito. Ela traz ao 

discurso um ponto de vista que considera a perda de algo julgado valioso por um 

sujeito (cf. GREIMAS & FONTANILLE, 1993), que parte, então, em busca da justiça. 

Assim, este sujeito precisa canalizar sua ira para a prática de uma ação capaz 

de amenizar o sofrimento e a impotência. No texto proposto pelo jogo, a ira é um 

acontecimento; a vingança, uma reflexão resultante de um processo de 

racionalização capaz de aliviar a tensão provocada pela ira. O sujeito é tomado pela 

ira; já a vingança é construída pelo sujeito a partir de um motivo. Esta é planejada; 

aquela irrompe. A vingança articula internamente um dever-ser com um não-crer 

não-ser, enquanto estabelece interfaces com outras paixões, tais como o orgulho, a 

honra, a raiva, o rancor, o ressentimento, o ódio, a traição, a ofensa, o sentido de 

potência ou de impotência (idem). 

Os arranjos modais estão sujeitos ao que a Semiótica reconhece como 

empatia ou contágio. Este resulta de uma “solidariedade tensiva”, na qual aspectos 

individuais são entrelaçados para promover a circulação de fluxos passionais (cf. 

FONTANILLE, 2007). O contágio afeta os demais actantes do nível discursivo e tem 

seus efeitos sobre Kratos. A emoção presente nas etapas do percurso passional do 

personagem – revelada no olhar expressivo, na revolta, na intencionalidade e força 

do tom de voz e na agitação e vigor dos movimentos – introduz a empatia na relação 

entre interlocutor e interlocutário57.  

                                                           
57 Reproduzindo sob forma de simulacro, no interior do discurso, a estrutura da comunicação, o 

diálogo pressupõe os dois actantes – destinador e destinatário – que são então denominados 
conjuntamente interlocutores, ou, separadamente, interlocutor/interlocutário (para homogeneizar o 
paradigma destinador/destinatário, enunciador/enunciatário, narrador/narratário. (GREIMAS & 
COURTÉS, 2008, p. 268). 
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Apesar de Kratos possuir a esperança, conseguida na abertura da Caixa de 

Pandora (ver anexo B, p. 127), a diminuição da intensidade da ira relaciona-se com 

a permanência da modalização do sujeito pela vingança, como mostra a figura 32, a 

seguir. 

 
Figura 32: O imbricamento paixão/cognição. 

Ao racionalizar a paixão da ira, Kratos sofre um processo de alteração de 

suas crenças e valores em relação aos deuses. Tais interseções e imbricamentos 

sugerem um arranjo entre dois estados passionais – o inicial, modalizado pela ira, e 

o final, modalizado pela vingança – unidos por um processo cognitivo de alteração 

(interna) de crenças e de valores. 

Após a conclusão do PU-(T) – Zeus, Kratos revela sua insatisfação. O sujeito 

afetado pela paixão da insatisfação pode perpetuar a busca, mesmo tendo 

alcançado a conjunção com o objeto-valor (cf. GOMES, 2008). As ações de Kratos 

continuam após a morte de Zeus. Mesmo camuflada durante a execução dos 

programas de uso, a paixão da insatisfação continua a modalizar o sujeito na busca 

de uma solução para a instabilidade provocada pelos acontecimentos ocorridos no 

início da narrativa. De forma semelhante à vingança, a insatisfação articula 

componentes inteligíveis e sensíveis, segundo aspectos culturais projetados no 

texto, a partir do repertório de crenças e de valores do sujeito. 

Finalmente, o regime da cognição permeia a arena discursiva na qual atuam 

as paixões. Este é responsável pelo que é apreensível na comparação entre dois 

momentos (ou estados) distintos, de forma a mensurar a descoberta ou o ganho de 

conhecimento (cf. FONTANILLE, 2007). 

A constatação das mudanças ocorridas nas transformações da paixão da ira 

em vingança é evidenciada com a finalização do PU-(T) – Zeus. Esse programa de 

uso é definitivamente descartado como um possível programa de base, uma vez que 

a narrativa continua após a morte de Zeus (p. 79). A finalização desse programa, 
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com a reconfiguração dos actantes (ver figura 31, p. 82) ratifica o programa de base 

PB-(A) (p. 78), em um jogo que apresenta variados programas narrativos e 

recobrimento figurativo do antissujeito. Mas quais seriam os resultados obtidos com 

a aplicação da mesma metodologia de análise em jogos, como Flower, que 

apresentam, comparativamente ao God of War III, menor quantidade de programas 

de uso e um recobrimento figurativo sumário?  

No seguimento, veremos como os mesmos padrões utilizados para a análise 

da geração de sentido no jogo God of War III podem ser aplicados ao Flower. 

3.2 O JOGO FLOWER 

Flower foi lançado em fevereiro de 2009, após dois anos de desenvolvimento 

e seis meses de produção. Projetado por Jenova Chen e Nicholas Clark, com trilha 

sonora composta por Vincent Diamante, o jogo foi desenvolvido pela 

ThatGameCompany para o console PlayStation 3 da Sony58. 

Sob o ponto de vista de quem está prestes a adormecer, o jogador é 

apresentado a uma flor, num vaso que repousa no peitoril da janela de um 

apartamento localizado em uma cidade monocromática e sombria. As regras que 

controlam o jogo são: 1) a orientação pictográfica para a geração de movimento 

através do controle remoto e 2) a mensagem para “manter qualquer botão 

pressionado” para selecionar a flor. Com o “sonho”, mostrado no videogame por um 

piscar de olhos, o jogador deixa o ambiente da cidade inóspita, sombria, acelerada e 

barulhenta e é convidado pela pétala da flor a entrar no segundo mundo imaginário 

proposto pelo videogame. 

A concretização do jogo ocorre num jardim. A exploração do mundo 

imaginário é realizada pelo uso do controle de movimento. Qualquer tecla 

pressionada fará apenas o vento soprar com mais força e levar a pétala na direção 

escolhida pelo jogador. Ao passar por flores adormecidas, a pétala flutuante as 

desperta e recolhe uma de suas pétalas. Algumas flores abrem novas clareiras e 

                                                           
58 No DVD do Anexo A (p. 126), são encontrados o trailer oficial do jogo e o registro de uma possível 

jogabilidade (disponível em http://www.youtube.com/watch?v=34QqGDAW06U, consultado em 9 de 
fevereiro de 2014). 
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revelam paisagens inexploradas. Quando reunidas em número suficiente, tais 

pétalas penetram no solo e transformam o ambiente. O aparecimento de cores 

vibrantes enfatiza a vida no jardim ou a conquista dos objetos de valor de cada um 

dos programas de uso. 

A proposta de transformação do ambiente de Flower apresenta-se em seis 

fases estruturadas. Nas primeiras fases, o jogador é levado a restaurar a vida nos 

campos, com o despertar de flores, árvores e a ativação de moinhos de ventos. Tais 

moinhos farão com que a pétala seja conduzida a uma paisagem noturna. Nessa 

fase, o jogador iluminará cordões de luz que levarão a pétala a uma cidade, cuja 

paisagem assemelha-se à do início do jogo, mostrada pela janela do apartamento. 

Nas duas fases finais, o jogador terá a oportunidade de transformar a luz e as cores 

da paisagem urbana.  

Ao contrário da maioria dos jogos, neste inexistem textos, diálogos ou 

indicadores gráficos responsáveis por informar o progresso do jogo ou o estado da 

pétala controlada pelo jogador. É observada a estratégia enunciativa no uso da 

câmera para restringir a movimentação pelo ambiente e controlar os limites de 

deslocamento pelo jardim, revelando pontos a serem explorados ou a consequência 

das ações do jogador. O vento assume o papel de actante, pois este é responsável 

por direcionar a pétala em uma sequência linear de eventos. Existe, ainda, um nível 

dedicado aos créditos, no qual os nomes dos desenvolvedores são revelados à 

medida que a pétala passeia pelas flores. 

Flower utiliza recursos comuns a outros jogos eletrônicos, como a concessão 

de troféus, que podem estar relacionados à conclusão de objetivos ou ser 

empregados como reforço positivo pela exploração do cenário. A recompensa pelo 

desempenho do jogador é reforçada pelo grau de revitalização da flor na janela do 

apartamento. Cada fase restaura a vida de uma flor e a melhor performance é 

recompensada pelo maior grau de revitalização.  

A proposta deste jogo emprega recursos, como o uso de câmera descrito 

anteriormente, presentes em uma experiência guiada canônica de videogame, pelo 

emprego de uma narrativa sequencial. As ações comandadas pelo jogador estão em 

harmonia com a música, que acompanha momentos de aceleração e de repouso 
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dos movimentos da pétala ao recolher pétalas de outras flores. Além disso, o 

compositor Vincent Diamante preocupou-se com a jogabilidade e com a integração 

entre a trilha sonora e as notas musicais tocadas quando cada flor é despertada. 

Dessa forma, são utilizados instrumentos como pianos, violões, flautas e fagotes 

para tocar os acordes adormecidos nas flores, agrupadas como notas musicais em 

uma partitura. 

Assim como fizemos para o jogo anterior, vejamos como os programas de uso 

e o programa de base estão estruturados em Flower. 

3.2.1 As fases de Flower 

O jogo Flower tem uma duração aproximada de 90 minutos59, e não existem 

desafios que ocasionem a falha do jogador em completar quaisquer níveis. Cada 

nível é organizado como um programa de uso e cada um destes possui objetos de 

valor específicos, demonstrados na figura 33, a seguir. 

Fase Objeto-valor 
I Revitalizar a árvore seca. 
II Arco-íris. 
III Acionar moinhos de vento. 
IV Localizar as estruturas metálicas. 
V Restaurar a rede elétrica. 
VI Fazer brotar a grande árvore. 

 
Figura 33: Os programas do jogo Flower. 

A relação dos objetos de valor de cada programa de uso (figura 33 – fases I a 

VI) com o objeto-valor proposto pelo programa de base – a transformação de um 

ambiente inóspito em um ambiente acolhedor – é construída pela transformação 

gradual do recobrimento figurativo. A “recompensa” por completar o jogo repousa na 

obtenção do relaxamento, projetado no jogo pela transformação eufórica do 

ambiente urbano em ambientes cada vez mais claros e coloridos e pelas alterações 
                                                           
59 Consideramos uma estimativa média para jogadores que optem por experimentar o jogo segundo a 

proposta original idealizada pelo enunciador. Portanto, não levamos em conta estratégias do tipo 
speedrun, aquelas utilizadas por jogadores que focam suas ações na conclusão do programa de 
base no menor tempo possível. 
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atmosféricas envolvidas na sequência do tempo. A execução das fases é linear, 

embora seja possível retomar aquelas previamente jogadas. Para tanto, o jogador 

deverá selecionar qualquer uma das flores na janela do apartamento. Quando 

revitalizadas, poderão servir como porta de acesso à respectiva fase. 

Já na primeira fase, é possível a manifestação de lógicas implicativas e 

concessivas, seja na investigação da mecânica de funcionamento do jogo ou na 

exploração do mundo imaginário proposto pelo Flower. A lógica implicativa 

relaciona-se diretamente com o motor principal. Ou seja, se a pétala tocar as flores, 

então o jogo progride. Para que isso ocorra, basta que a orientação do vento 

direcione as ações do jogador. Por sua vez, a exploração do universo do videogame 

relaciona-se diretamente com a lógica concessiva: embora seja necessário tocar as 

flores para prosseguir, a pétala pode explorar o ambiente e descobrir paisagens 

ocultas. Nesse caso, o jogador é recompensado por troféus sonoros. 

A conquista do objeto-valor da primeira fase (restaurar a vida na árvore seca 

do jardim) faz a paisagem vista pela janela do apartamento tornar-se um pouco mais 

clara. É a marca gradativa na passagem do tempo da noite para o dia. Na segunda 

fase, ocorre a revelação do arco-íris. Nesse momento, há um reforço figurativo do 

objeto-valor, pois a paisagem vista pela janela do apartamento agora revela algumas 

cores. 

A liberação dos moinhos de vento ocorre na terceira fase, com a 

apresentação dos primeiros elementos relacionados à urbanidade. Embora a 

proposta de manipulação do Flower não diga respeito ao oferecimento de desafios, 

a relação entre motores e regras está presente nos princípios da progressão e da 

emergência. O enunciador pressupõe um enunciatário com habilidades já 

aprimoradas e projeta no texto uma trilha sonora mais acelerada, em harmonia com 

o oferecimento de mais flores a serem despertadas pela pétala. O efeito de sentido 

gerado é o da empolgação, com níveis controlados de excitação que, no entanto, 

não comprometem a proposta de relaxamento do jogo e constroem uma dinâmica 

coerente. Assim, desde o surgimento da primeira figura representativa da 

urbanidade, o antissujeito é revelado gradativamente. A velocidade proporcionada 

pelo vento desafia o jogador na movimentação acelerada para despertar um número 
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mínimo de flores. No entanto, a ação do jogador é barrada pelo choque causado no 

contato com torres elétricas. 

Durante essa terceira fase, o tempo é alterado. A noite é vista novamente 

pela janela do apartamento. À medida que o jogador evolui pelas fases, o tempo é 

fator de ligação entre a realidade do apartamento e os reflexos das ações ocorridas 

durante o sonho. 

A quarta fase apresenta uma paisagem noturna. São introduzidos outros 

elementos relacionados à cultura urbana, tais como os postes de luz de uma via 

pública. O processo gradativo de transformação de objetos disfóricos em eufóricos é 

reforçado pelo uso dos postes que se unem ao vento para indicar a direção a ser 

seguida pela pétala. 

A quinta fase apresenta a chuva. Algumas das estruturas metálicas revelam-

se como torres elétricas. Tais objetos relacionam-se diretamente com o objetivo da 

fase, que é restabelecer as linhas de energia que alimentam a cidade e de promover 

uma integração harmoniosa entre natureza e cultura. 

A manipulação sensorial, reforçada pela trilha sonora, desacelera e torna-se 

mais sóbria. Raios e trovões marcam a revelação da cidade que será explorada na 

próxima fase do jogo. A estratégia, além de ocasionar oscilações na relação sensível 

com o jogo, prepara o jogador, ao criar expectativas sobre o que acontecerá em 

seguida: o reaparecimento do dia. 

A sexta e última fase reforça o papel do antissujeito no texto. Existem 

estruturas metálicas que devem ser removidas para liberar os prédios da cidade. A 

ação é marcada por acordes estridentes, quando as estruturas são destruídas pelo 

toque da pétala. Nesse momento, a trilha sonora retoma acordes vibrantes que 

contribuem para acelerar as ações da pétala no processo dedespertar as flores para 

o aparecimento de praças arborizadas e para colorir os prédios da cidade. A 

velocidade é acelerada quando a pétala deixa de passear pelos canteiros e faz uso 

das estradas. O objeto-valor proposto por esta fase é fazer brotar, no centro da 

cidade, uma grande árvore que lança sua copa sobre todos os prédios. A 

transposição de figuras do apartamento para o ambiente do sonho é empregada 
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para gerar efeitos de proximidade. No topo da estrutura metálica, de onde brotou a 

árvore, encontramos a cadeira, na qual, supostamente, repousa e sonha o 

observador. Encontramos, ainda, a janela, pela qual a transformação gradativa da 

cidade é observada no passar das fases. 

Assim como fizemos com God of War III, partiremos da descrição do Flower, 

que acabamos de fazer, para a investigação das estruturas responsáveis pela 

geração de sentido e pela arquitetura dos programas narrativos. Desta forma, 

testaremos a aplicabilidade da metodologia de análise para jogos pertencentes a 

diferentes classes (ver p. 26). 

3.2.2 A geração de sentido 

As conclusões obtidas a partir da análise do jogo God of War III, relativas aos 

pressupostos que integram a teoria semiótica e os estudos dos videogames, 

permanecem válidas para o jogo Flower.  

Os pares permissão vs. proibição, continuidade vs. descontinuidade ou 

estagnação vs. fluidez, estão presentes na maioria dos videogames. A oposição 

semântica de nível fundamental para o Flower relaciona-se diretamente com seu 

principal motor de funcionamento, ou seja, a engrenagem que impulsiona a 

transformação quando a pétala controlada pelo jogador toca uma flor. Portanto, a 

oposição entre natureza vs. cultura apresenta maior relevância no jogo Flower, uma 

vez que a atuação de motores e regras promove a dinâmica de transformação da 

axiologia dos elementos ilustrados na figura 34 (p. 94). 

Em semiótica, designa-se pelo nome axiologia o mundo de existência 
paradigmática dos valores por oposição à ideologia que toma a forma 
do arranjo sintagmático e actancial deles. Pode-se considerar que 
qualquer categoria semântica, representada no quadrado semiótico 
(...) é suscetível de ser axiologizada, a mercê do investimento da 
dêixis positiva e negativa pela categoria tímica euforia/disforia (...) 
(GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 48). 

A reiteração das categorias cromática, topológica e sonora atribui à natureza 

uma categoria eufórica, e à cultura, uma categoria disfórica. 
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Figura 34: Os efeitos no nível discursivo. 

Fonte: reprodução de telas do jogo Flower. 

Topologicamente, é observada a oposição entre o baixo e o alto. A cena de 

abertura revela a cidade composta por edifícios altos e opressores. Enquanto toda 

ação de transformação ocorre no solo, o final de cada fase é marcado pela elevação 

de árvores ou de cores, culminando na grande árvore cor-de-rosa que brota no 

coração da cidade. Durante todo o percurso, a pétala da flor guiada pelo jogador 

representa o único actante capaz de navegar nos dois planos, reforçando o sentido 

de agente transformador e de domínio do “alto” pelo “baixo”. 

A relação entre a engrenagem (tocar a flor) e a categoria eufórica revela-se 

no processo de transformação do ambiente proporcionado pelo acúmulo de pétalas. 

Inicialmente inóspito, disfórico, portanto, o ambiente urbano torna-se acolhedor, 

harmonioso e colorido (eufórico). Outra oposição semântica entre repouso e 

movimento é estabelecida pelo motor do jogo, uma vez que sem a ação da pétala 

tocar a flor a narrativa não prossegue. 

Embora a densidade sêmica não seja o foco na construção do mundo 

ficcional proposto pelo jogo Flower, a estrutura narrativa é bem definida. A Natureza 

é projetada no jogo para além dos elementos figurativos normalmente relacionados 
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a ela – campos, flores, árvores e montanhas – e deve ser entendida como o que é 

natural do ser. Sua atuação como destinador nas narrativas pressuposta (a que 

constitui a proposta do enunciador) e projetada (a que se constrói no texto) 

caracteriza-se pelo estímulo ao rompimento do estado de estagnação do sujeito que 

parte para a conquista de objetos de valor específicos. 

A narrativa pressuposta é a busca pela conjunção com sensações de prazer, 

frescor e iluminação que fornecem ao sujeito pressuposto (enunciatário) um grau de 

relaxamento. Por sua vez, a proposta de conjunção entre sujeito e objeto projetados 

no jogo é a de renovação. 

Para atingir seus objetivos, os sujeitos pressuposto e projetado devem 

enfrentar a apatia provocada pela morbidez do ambiente, que atua como obstáculo 

para obtenção dos objetos de valor propostos pelo texto. A jornada será marcada 

pela presença dos adjuvantes. A esperança por dias melhores guia as ações do 

sujeito em perfeita harmonia com a atuação do vento e dos postes que levam a 

pétala ao destino desejado, conforme demonstrado na figura 35, a seguir. 

 
Figura 35: As estruturas narrativas do Flower. 

* Natureza, no contexto do jogo, diz respeito a um conceito amplo que engloba o que 
é natural do ser. 

Recursos cromáticos, de iluminação e de trilha sonora são evocados a serviço 

da atribuição de aspectos eufóricos. A cidade representa a cultura, retratada 

inicialmente com cores escuras, paisagens pouco atrativas e com horizontes 
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fechados. Em oposição, a natureza é revelada em cores vibrantes, campos cheios 

de vida, céu claro e horizonte aberto. 

O inóspito é responsável pela projeção do antissujeito no texto. A fase final 

revela estruturas metálicas retorcidas que devem ser eliminadas para que os novos 

prédios surjam e para que a árvore no centro da cidade possa brotar. Sua presença 

é marcada, inclusive, com alterações na trilha sonora. A explosão das estruturas é 

acompanhada de instrumentos que emitem sons estridentes, contrastantes com a 

ambiência melódica proposta para o restante do jogo. 

Portanto, a proposta de manipulação empregada pelo enunciador dá-se em 

Flower pelo emprego de recursos capazes de promover o relaxamento e a 

empolgação, com mínimos graus de excitação do jogador. Tal proposta refuta o 

emprego canônico da excitação como estratégia de diversão dos jogos, mas, ao 

contrário, mantém o jogador em um estado pacífico e relaxado. Não existem 

elementos desafiadores ou condições rígidas para a progressão entre os níveis, tais 

como a constituição de inventário (exceto pelo acúmulo de pétalas) ou a evolução do 

protagonista. O efeito de sentido de relaxamento proposto pelo jogo Flower é 

construído pela minimização do uso de engrenagens e de regras, e pela 

exacerbação dos efeitos sensoriais através da sincronia entre a trilha sonora e a 

sucessão de imagens que despertam sensações tranquilizantes. Por sua vez, a 

interação entre a realidade do jogo e o processo de imaginação é reforçada pela 

sobreposição dos papéis dos destinadores e dos antissujeitos das narrativas 

pressuposta e projetada. 

Tais arranjos narrativos nos mostram que a metodologia semiótica de análise 

de textos mostra-se coerente, quando aplicada a jogos representantes de diferentes 

classes. No entanto, os efeitos de sentido gerados por God War III e Flower são 

bastante distintos. Para explorar tais diferenças, propomos uma investigação 

comparativa dos elementos sensíveis, para entender como tais efeitos de sentido 

são gerados por cada jogo. É o que faremos no próximo segmento. 
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3.3 OS ASPECTOS SENSÍVEIS RELACIONADOS AO RITMO 

Quando nos referimos ao videogame, normalmente, atribuímos uma 

preferência pelo que é rápido. A aceleração parece diretamente ligada à capacidade 

de gerar prazer. Mostramos, no entanto, que diferentes estilos tensivos refletem 

diferentes modos de interação, previstos desde a escolha do recobrimento temático 

e figurativo até as estratégicas que manipulam componentes sensíveis para a 

adesão de diferentes perfis de enunciatário. Vamos, então, explorar as estratégias 

utilizadas para a geração dos efeitos de sentido pelos jogos God of War III e Flower, 

com o objetivo de entender como um andamento mais lento pode ser igualmente 

desejado pelo enunciatário. 

Conforme demonstramos no capítulo 2, o modelo tensivo estrutura-se numa 

correlação inversa entre intensidade e extensidade, no qual a primeira rege a última. 

O modelo, portanto, considera o afeto como elemento predominante na análise da 

formação de sentido. 

O que caracteriza o afeto, afastando-o do lexema para aproximá-lo 
da exclamação (...) é sua desmedida, sua irrecusável ‘falta de 
proporção’ (...), até que uma resolução venha amortecê-lo, ou seja, 
temporalizá-lo (ZILBERBERG, 2010, p. 3). 

Ao citar a temporalidade, Zilberberg tangencia o conceito de subdimensões 

(ver figura 24, p. 65). Estas surgem como um desdobramento da dimensão da 

intensidade em andamento e tonicidade, e a da extensidade em temporalidade e 

espacialidade. O autor aprofunda o grau de análise para melhor explicar como se dá 

a intensidade do afeto e como percebemos a harmonia ou a desarmonia entre o 

estado de alma e o estado de coisas (cf. ZILBERBEG, 2011). O sujeito sensível é o 

resultado de uma coexistência dinâmica entre o sujeito da intensidade e o da 

extensidade. O sujeito, quando a dimensão da intensidade ganha dominância, a 

ponto de ser exacerbada, 

(...) considerando a subdimensão do andamento, é um sujeito do 
sobrevir, isto é, um sujeito sobrecarregado, a emitir, contra a 
vontade, um tempo negativo que ele próprio se sente na obrigação 
de reduzir. (...) considerando a subdimensão da tonicidade, é um 
sujeito do paroxismo, um sujeito segundo o estupor, privado dos 
espaços familiares e das faculdades de antecipação que o 
tranquilizam (ZILBERBERG, 2010, p. 3). 
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 Ao submeter a regência do afeto sobre o inteligível, Zilberberg reforça a 

regência da intensidade sobre a extensidade, pois considera que, para o sujeito 

sensível, andamento acelerado e tonicidade forte tendem a anular as competências 

que o sujeito julga ter sobre os seres e objetos que invadem seu campo de 

presença.  

Sobre-humano ou desumano, o sobrevir e o paroxismo transportam, 
sem aviso, o sujeito do fazer em sujeito do sofrer. Comutativas, 
nossas emoções regem nossa identidade actancial (ZILBERBERG, 
2010, p. 3). 

Para aprofundar o grau de análise, Zilberberg traz para o modelo tensivo o 

conceito de forema. Os foremas são utilizados para construção de uma sintaxe 

representativa da movimentação sobre a curva tensiva. Inicialmente, encontram-se 

projetados no gráfico (ver figura 25, p. 66) os foremas posição e direção. Assim, a 

posição pode fixar o sujeito em qualquer um dos pontos entre S1 a S4, enquanto a 

direção encarrega-se de descolocar o sujeito, quando sob o efeito de uma 

manipulação sensorial, rumo à valência paroxística representa por S1, ou à valência 

nula S4.  

Os foremas atuam ainda como reguladores, ao proporcionar parâmetros 

capazes de tratar as diferentes especificidades dos fenômenos semióticos, 

analisados sob cada uma das subdimensões. Para tanto, integra-se ao par de 

foremas o elã. Este é concebido como um termo pressuposto. Este não é 

diretamente visualizado no gráfico tensivo, mas influencia diretamente os outros 

dois. Portanto, selecionamos o forema do elã para uma comparação entre os jogos 

analisados, uma vez que “(...) a primazia do elã está em concordância com dois 

outros dados: por um lado, a precedência do sofrer pelo agir e, por outro, a recção 

que postulamos da extensidade pela intensidade” (ZILBERBERG, 2011, p. 73). 

Sob o ponto de vista do andamento, o elã da rapidez estabelece a 

supremacia da vivacidade e do uso de energia sobre a lentidão, como pré-requisitos 

necessários para a superação de receios e de obstáculos. O uso de energia 

relaciona-se também com a subdimensão da tonicidade. No polo tônico, a 

antecipação e a continuidade do fazer consomem a reserva de energia do sujeito, 

remetendo-o à atonia, na qual a energia se dissipa (ibidem, p. 75). 
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Com relação à extensidade, a consideração do elã permite a apropriação 

crítica, pragmática e familiar da temporalidade pelo sujeito. A elasticidade do tempo 

é a consequência de convenções capazes de abreviar ou de alongar a percepção 

que o sujeito tem da passagem do tempo, “(...) tal como este sobressai na espera, 

na paciência ou na impaciência, essas paixões comuns do tempo” (ibidem, p. 76). 

Finalmente, na subdimensão da espacialidade, o elã trata de predominâncias 

resultantes do contraste entre repouso e movimento, ou seja, das forças da potência 

e da inércia. 

Assim, rapidez vs. lentidão, ou brevidade vs. longevidade constituem o que 

Zilberberg denomina valências. Vejamos, na figura 36 a seguir, as valências para o 

elã, nos jogos por nós analisados. 

  Intensidade Extensidade 
Andamento Tonicidade Temporalidade Espacialidade 

God of War III Rápido Tônico Breve Deslocamento 
Flower Lento Átono Longo Repouso 

Figura 36: O elã, nos jogos God of War III e Flower. 

 O processo de transformação presente na narratividade dos dois jogos parte 

de extremos opostos, para todas as valências. God of War III explora ao máximo o 

princípio da progressão para torná-lo uma experiência acelerada e de tonicidade 

forte. A brevidade relaciona-se à impaciência para consecução dos objetivos e pela 

necessidade de conquista espacial dilatada. Portanto, God of War III parte da 

posição da valência paroxística S1 e se desenvolve em direção à valência nula S4, 

para as subdimensões do andamento, tonicidade, temporalidade e espacialidade.  

Flower, por sua vez, faz o percurso inverso. As valências lento, átono, longo e 

repouso são transformadas em seus respectivos opostos, ainda que dentro dos 

limites de excitação controlada, projetados pelo enunciador em sua proposta de 

relaxamento. O percurso descendente (ira → vingança → paz) em God of War III e o 

ascendente (apatia → relaxamento → empolgação) em Flower são figurativizados 

nas últimas cenas. No primeiro jogo, Kratos cai num abismo, enquanto, em Flower, 

uma árvore brota no centro da cidade. 
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 De acordo com a abordagem tensiva, o ritmo surge do entrecruzamento das 

subdimensão da tonicidade (intensidade) e da temporalidade (extensidade). 

Portanto, não há como dissociar o ritmo do tempo. A consideração da tonicidade 

mostra-se bastante direta, pois a tensividade revela-se na percepção de elementos 

tônicos e átonos em correlação direta com o que acontece com a música. Nesta, o 

elemento “tônico” é notado nos tempos fortes. Da mesma forma, os tempos fracos 

representam a tonicidade “átona”. 

 No entanto, quando falamos do tempo, a questão cresce em complexidade. 

Responsável pela medição da dimensão na qual os tempos fortes e fracos se 

desdobram (cf. ZILBERBERG, 2010), o tempo é passível de três diferentes 

abordagens. A primeira, o autor denomina tempo diretivo das volições, que retrata 

seu entendimento sobre foco e apreensão abordados em Tensão e significação 

(FONTANILLE, 1998; apud ZILBERBERG, 2010, p. 5) e a relação que traça de tais 

conceitos com a atualização e a potencialização. Para efeitos de análise, 

consideraremos a atualização como o resultado de uma seleção realizada (posta em 

prática) que retorna como contribuição para futuras potencializações (possibilidades) 

de qualquer sistema. Assim, o tempo diretivo assume características prospectivas ou 

retrospectivas. 

 O segundo tempo é o demarcativo das posições. Uma vez que se destina à 

marcação de momentos anteriores e posteriores, sofre influência direta das 

abordagens implicativas – nas quais o antes engendra o depois – ou concessivas – 

quando observamos a inversão entre o depois e o antes (idem). 

 A terceira e última abordagem – tempo fórico dos elãs – ratifica nossa 

preferência pelo emprego do elã nas análises, pois é o responsável pela elasticidade 

presente no tempo, através da qual o sujeito é capaz de alongá-lo ou abreviá-lo 

(idem). 

 Com essas considerações, já podemos afirmar que o ritmo é formado por 

uma sequência de elementos átonos e tônicos, distribuídos no tempo, no qual 

acontecimentos anunciam uma sequência esperada ou são interrompidos por uma 

quebra: 



101 
 

A sucessão de quebras e pausas revela uma certa intencionalidade, 
alguma coisa como uma direção. O ritmo provoca uma expectativa, 
uma espécie de suspense. Se ele se interrompe, sentimos um 
choque. Algo se quebra. Se ele prossegue, esperamos alguma coisa 
que não chegamos a nomear. O ritmo engendra em nós uma 
disposição de alma que não se poderá apaziguar senão quando essa 
‘alguma coisa’ sobrevier. Ele nos situa na espera. Sentimos que o 
ritmo é uma marcha na direção de alguma coisa (...) (PAZ, 1965; 
apud ZILBERBERG, 2010, p. 6). 

 A marcação rítmica aplicada ao recobrimento temático-figurativo ajuda a criar 

diferentes efeitos de sentido para os jogos God of War III e Flower. 

Apesar de o primeiro jogo mostrado na figura 37 adotar uma estratégia geral 

de narratividade descendente (ver figura 36, p. 99), verificamos que em God of War 

III, há uma alternância exacerbada de momentos de alta e baixa tonicidade. Em 

Flower ao contrário, essa alternância não é marcante. Apresentamos 

esquematicamente essa ideia na figura 37, para uma visualização mais clara das 

diferentes estratégias.  

 
Figura 37: A representação esquemática do ritmo nos jogos God of War III e Flower. 

Estes confrontos diretos são intercalados com momentos de tranquila 

exploração do mundo ficcional ou com o emprego das habilidades cognitivas na 

solução de quebra-cabeças. Assim, o jogador deve focar sua atenção nas 

mecânicas do jogo para ser bem-sucedido na execução de suas campanhas. O 

stress provocado sobre o uso intenso dos recursos do jogador para manuseio da 

cena reduz a elasticidade do tempo, conforme a atuação do tempo fórico dos elãs. O 

efeito reforçado, no caso, é o recreativo, com o oferecimento de um leque de 

possibilidades capazes de agradar a diferentes perfis de jogadores. 
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 O mesmo não acontece com Flower. O crescente presente em sua 

narratividade, quando consideramos os foremas das subdimensões tensivas da 

intensidade e da extensidade, não atinge níveis elevados o suficiente para 

comprometer a estratégia de relaxamento e de contemplação empregada na 

elaboração do jogo. A atenuação da tonicidade e a tranquilidade proporcionada ao 

jogador para a exploração das fases de Flower – representadas na sinuosidade 

suave da linha do esquema para o jogo Flower (ver figura 37, p. 101) – dilatam a 

elasticidade do tempo. O jogo, de duração cronológica relativamente curta para um 

videogame, é então transformado em uma experiência duradoura, na qual o efeito 

de sentido reforçado é a plasticidade, o estético. 

 Como havíamos anunciado, identificamos diferentes efeitos de sentido 

gerados por estratégias de persuasão empregadas pelo enunciador, pela escolha 

dos objetos-valor proporcionados pelas estruturas narrativas de cada jogo e pelo 

recobrimento-figurativo aplicado aos actantes discursivos. Foram, ainda, explicitados 

elementos sensíveis empregados para a geração da excitação em God of War III, 

em contraste ao relaxamento proporcionado em Flower. Tais resultados mostram-se 

mais evidentes quando comparados os dois jogos. Vejamos, então, o que acontece 

quando mesclamos as propostas dadas pelos estudos do videogame com a 

metodologia semiótica. Desta forma, contribuiremos para alcançar o objetivo geral 

de nossa pesquisa, ou seja, a elaboração de um modelo de análise que considere 

as duas abordagens. Resta-nos, então, a apresentação de um modelo de análise, 

tarefa a ser desempenhada em nosso quarto e último capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
O MODELO DE ANÁLISE PROPOSTO 

Nos capítulos anteriores, caracterizamos o videogame e traçamos um breve 

histórico para destacar a contribuição dos pesquisadores desse objeto, como o 

trabalho de Jesper Juul. De sua obra, apropriamo-nos das referências ao termo 

“regras”, sob três acepções. A primeira, para designar os princípios e procedimentos 

logicamente articulados para controlar a atualização do videogame. A segunda, 

como um conjunto de pressupostos que garantem a coerência na composição real e 

imaginária do videogame. E finalmente, como recursos utilizados para indicação da 

progressão no videogame (cf. JUUL, 2005). 

Selecionamos, então, algumas questões-chave para o entendimento de como 

a Semiótica pode contribuir para a análise desse objeto. Utilizamos o jogo Tetris 

para questionar a obrigatoriedade do recobrimento temático e figurativo e introduzir 

o conceito de narratividade defendido por Greimas. Observamos, também, o jogo 

Mario Bros. – no qual a projeção das categorias de pessoa, tempo e espaço são 

articuladas mais ativamente – para, então, apresentar as contribuições da 

abordagem tensiva da semiótica proposta por Zilberberg na análise dos jogos God of 

War III e Flower. 

Vimos que Flower emprega recursos pertencentes ao plano da manifestação 

para caracterizar a natureza como eufórica e para promover um maior isomorfismo 

entre os planos de conteúdo e da expressão. Em outras palavras, jogar God of War 

III em preto e branco seria menos prejudicial para a construção do sentido do que 

jogar Flower nessas mesmas condições. Este último jogo é mais temático do que 

figurativo. Existe a representação de figuras “concretas”, tais como flores, árvores e 

prédios. No entanto, seu foco reside na manipulação sensorial para despertar o 

relaxamento e níveis moderados de empolgação. Já a semiótica verbal empregada é 

praticamente nula. Por outro lado, os jogos do consórcio God of War são mais 

figurativos e referenciais, ao promover, por exemplo, a intertextualidade com a 

Mitologia Grega. Tais considerações encontram-se esquematizadas na figura 38, a 

seguir. 
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Figura 38: A comparação entre os jogos analisados. 

Propomos um modelo para estruturar a ação dos extremos mostrados na 

figura anterior. Mais que uma análise, o modelo é um guia do que consideramos 

relevantes no entendimento desse objeto rico e complexo que é o videogame. 

4.1 AS CONTRIBUIÇÕES DO PERCURSO GERATIVO DO SENTIDO 

Durante nosso trabalho, tangenciamos o percurso gerativo do sentido quando 

abordamos, por exemplo, os elementos fundamentais da significação dos jogos 

representados pelo par permissão vs. proibição, ou quando nos referimos à estrutura 

narrativa e ao uso de temas e figuras pelo nível discursivo. 

Embora não tenha sido nosso foco anteriormente, é importante mostrar, 

agora, que o percurso gerativo de sentido está na gênese da própria teoria 

semiótica. Muitas das contribuições utilizadas por nossa pesquisa não seriam 

possíveis, pois estas evoluíram da aplicação de uma metodologia original que se 

alargou e se transformou para dar conta dos desafios impostos pela análise de 

objetos sincréticos, tais como o videogame. 

A metodologia desenvolvida pela Semiótica francesa de análise de textos 

postula o percurso gerativo do sentido (ver figura 39, p. 105) para explicar como 

acontecem as relações discursivas em um texto – a maneira utilizada para 

organização dos percursos temáticos e figurativos e suas finalidades –, organizadas 

em graus decrescentes de abstração, que evoluem de um nível fundamental mais 

abstrato para um nível discursivo de maior concretude (cf. FLOCH, 2001). Assim, de 

forma ampla, a metodologia destina-se à identificação de como os sentidos são 

gerados: o que o texto diz e como ele diz (cf. BARROS, 1990). 
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Figura 39: O percurso gerativo do sentido. 

Fonte: MARINHO, Clara (notas de aula). 

Neste ponto, estabelecemos o primeiro contato entre as teorias. No caso do 

videogame, trabalhamos numa alternância não gradativa entre permissão e 

proibição que reverbera em todo o texto. Nada é permitido e proibido 

concomitantemente: a não-permissão implica a proibição; a não-proibição, a 

permissão. O binarismo está presente na lógica de programação de todas as 

alternativas testadas pelo videogame, como, por exemplo, utilizar ou não 

determinado armamento ou vestuário, de acordo com o nível da habilidade 

conquistada pelo protagonista. Ações como atacar ou defender, andar ou correr, 

pular ou rolar, por exemplo, integram esse universo de escolhas. Segundo a lógica 

de geração do sentido, as regras de um videogame mostram-se como articulações 

do que é permitido e do que é proibido fazer. Tais regras constituem a parte 

independente e diretamente gerenciada pelo videogame e são identificadas como o 

real. Por sua vez, o uso negociável e “original” das regras e a habilidade de o 

jogador construir um mundo imaginário constituem o ficcional dos videogames (cf. 

JUUL, 2005). 

Inicialmente, a hierarquia estabelecida entre real e ficcional articula-se em 

analogia à geração do sentido, pois sobre a combinação de um número finito de 

possibilidades, temas e figuras atuam para promover efeitos de sentido específicos: 
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estimular a imaginação e prover entretenimento. Em outras palavras, as regras não 

apenas controlam a execução dos programas de uso e de base. Elas sustentam a 

narratividade e fornecem a base para o recobrimento temático-figurativo.  

Chegamos ao segundo ponto de contato entre as teorias. Para a Semiótica, o 

nível narrativo fornece uma estrutura ao processo de transformação proposto pelo 

texto. Essa transformação está normalmente associada ao estado de um sujeito 

projetado na narrativa, em disjunção com determinado objeto-valor, e sua trajetória 

para alcançá-lo. 

No videogame, podemos encontrar regras que governam o funcionamento da 

campanha principal (chamada, na Semiótica, de programa de base), as subdivisões 

desta em desafios diretamente relacionados à conquista do jogo (programas de uso) 

e as side-quests (programas paralelos opcionais). No nível narrativo, são 

estabelecidos os adjuvantes e os antissujeitos, bem como os diversos objetos-valor 

propostos pelo videogame. Com base nos programas narrativos, o jogador será 

capaz de desenvolver as habilidades motoras e cognitivas para enfrentar as 

dificuldades projetadas no nível discursivo. A mesma interdependência entre real e 

ficcional reverbera nos níveis narrativo e discursivo. Portanto, as regras atuam sob a 

lógica implicativa e sob a lógica concessiva em ambos os níveis. A variante, no 

caso, é a dominância de atuação destas num ou noutro nível. De maneira geral, 

haverá dominância de regras, do real e da lógica implicativa, no nível narrativo. Já 

no nível discursivo, há terreno fértil para a dominância do ficcional e das lógicas 

concessivas. Uma síntese dos pontos de interface entre o estudo do videogame e a 

metodologia de análise proposta pela Semiótica encontra-se esquematizada na 

figura 40, a seguir: 
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Figura 40: A aproximação semiótica ao estudo do videogame. 

A relação entre os níveis discursivo e narrativo pode se dar de diferentes 

maneiras, de acordo com a ênfase nas linhas temático-figurativas e/ou nos arranjos 

presentes no nível narrativo. Assim, um recobrimento figurativo exacerbado, 

conforme observado em jogos como God of War III, exige maior atuação da sintaxe 

discursiva, ou seja, mobiliza mais ativamente as categorias de pessoa, espaço e 

tempo. Por sua vez, a discursividade, nesse caso, revela-se quando estruturada de 

acordo com uma proposta compatível do nível narrativo, no qual o programa de base 

normalmente encontra-se fragmentado em diversos programas de uso. 

4.2 AS CONTRIBUIÇÕES DO MODELO TENSIVO 

De acordo com os pressupostos metodológicos apresentados no capítulo 2, 

em um videogame de ação, o real apresenta uma lógica implicativa (formada pelo 

encadeamento “se...então”), com a qual o jogador deve formar um protagonista com 

habilidades, vestuário e armas capazes de derrotar um inimigo que demonstre alto 

grau de dificuldade. A habilidade cognitiva do jogador pode ser capaz de negociar o 

uso de tais regras e propor uma combinação alternativa de procedimentos ou o uso 

de estratégias concessivas (regidas pelo “embora”) capazes de derrotar o mesmo 

inimigo com grau minimizado de esforço. 
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No movimento ascendente sobre a curva mostrada na figura 41, o sujeito 

encontra-se diante de uma proposta de pouca inteligibilidade, mas de alta 

intensidade sensível. À medida que o acontecimento é atenuado, inicia-se um 

processo descendente na curva, até que seja surpreendido novamente e inverta o 

seu percurso. 

 
Figura 41: A representação dos componentes ficcional e real no modelo tensivo. 

Nessa medida, o sucesso de um videogame, dentre outros fatores, repousa 

na habilidade deste em promover momentos de alternância do deslocamento sobre 

a curva tensiva, de acordo com um perfil de enunciatário almejado pelo enunciador. 

Isso se dá a partir de princípios que articulam regras binárias simples na elaboração 

de desafios complexos e geralmente propostos em grau crescente de habilidade, 

seja motora, intelectual, ou qualquer combinação destas ou de outras (cf. JUUL, 

2005). Conforme registramos nos capítulos anteriores, o primeiro desses princípios é 

o da emergência, responsável por articular um conjunto de regras capazes de 

acionar ou bloquear dispositivos operados pelo jogo. Por sua vez, o princípio da 

progressão mostra-se como uma sequência de ações predefinidas para completar o 

jogo (finalizar o programa de base), com influência do recobrimento figurativo de 

actantes discursivos responsáveis por construir a história apresentada (idem). 

As escolhas realizadas pelo jogador-enunciatário, de acordo com a atuação 

dos princípios da emergência e da progressão, estão relacionadas ao efeito de 
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interatividade projetado no texto pelo enunciador. Por sua vez, este faz uso de uma 

estratégia capaz de gerenciar a adesão do enunciatário, de acordo com a 

articulação entre componentes sensíveis e inteligíveis. Em resposta a este fazer 

persuasivo, o jogador-enunciatário oscila entre as possibilidades abertas pela 

constituição do mundo ficcional e a investigação das regras (o componente real). 

De acordo com o modelo tensivo, o máximo da intensidade representa a zona 

de potencialização da negociação das regras. Nesta região, o mundo imaginário 

tende a atenuar a atuação das regras, eis que a área representa o grau máximo da 

evolução das habilidades do jogador em operacionalizá-las, com a predominância de 

lógicas concessivas. O extremo oposto – a extensidade – acolhe o máximo da 

verificação das regras, enquanto proposta de codificação realizada pelo videogame. 

A predominância da lógica implicativa nessa zona de conforto desnuda o uso de 

figuras a favor das regras. 

Na proposta do modelo tensivo, a intensidade rege a extensidade. De forma 

análoga, para a teoria do videogame, apesar de o real sustentar o ficcional, este é a 

variável regente. Nossas análises mostraram que, embora seja construído segundo 

uma lógica implicativa de uma programação revestida de temas e figuras, o 

videogame pode ser pensado pela ótica da concessão e dos impactos sensoriais 

que é capaz de despertar no jogador.  

Em God of War III, o recobrimento figurativo atua a serviço do reforço da 

dimensão tensiva da intensidade. Nesse jogo, o andamento é acelerado e a 

tonicidade é forte. A atuação dessas subdimensões resulta no efeito da excitação, 

alternada com momentos de desaceleração, utilizados para que o jogador possa 

exercer suas habilidades de investigação e de entendimento do jogo.  

Por outro lado, a proposta de manipulação sensorial promovida por Flower 

busca o relaxamento. Aqui, a estratégia utilizada pelo enunciatário propõe uma 

movimentação crescente, porém lenta, pelas fases do restabelecimento e da 

exacerbação (ver figura 25, p. 66), nas quais o aumento controlado do andamento 

não compromete a estratégia global de engajamento do enunciatário. 
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4.3 O MODELO DE ANÁLISE 

A motivação desta pesquisa partiu do entendimento de que a Semiótica 

poderia contribuir com boas formulações para o funcionamento das engrenagens 

utilizadas na geração dos efeitos de sentido pelo videogame. Se por um lado a 

Semiótica esforça-se em estudar os sincretismos e incorporar o conceito de 

interatividade para reforçar os laços estabelecidos entre enunciador/enunciatário, 

por outro, deve incorporar os efeitos de sentido gerados pela atuação de motores e 

de engrenagens que garantem a dinâmica de funcionamento de um videogame. 

As contribuições de Jesper Juul são fundamentais para o entendimento 

semiótico de como as lógicas implicativas e concessivas relacionam-se aos 

princípios da emergência e da progressão – ou seja, como regras simples são, na 

maioria das propostas dos videogames, combinadas para oferecer desafios 

complexos, em grau crescente de dificuldade, a fim de garantir, a diferentes perfis de 

jogador, não apenas horas de entretenimento, mas a satisfação proporcionada pela 

recompensa por superar desafios. 

Portanto, nossa proposta de modelo de análise envolve a relação entre o que 

os teóricos do videogame consideram como regras, e o que os semioticistas 

consideram como variantes – a exploração do mundo ficcional – e invariantes – a 

observação das regras –, conforme mostrado na figura 42, a seguir. 
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Figura 42: O modelo de análise proposto. 

As regras são instrumentos empregados para garantir o correto 

funcionamento do sistema sobre o qual o videogame é estruturado. Apesar de 

possuírem uma programação fundamentalmente implicativa, garantem ações 

implicativas ou concessivas por parte dos jogadores, seja na exploração das 

permissões e das proibições articuladas, seja na elaboração de um mundo ficcional 

por elas sustentado. Ao estabelecer quais elementos permanecem invariantes 

dentro de um mesmo videogame projetado para diversos jogadores, consideramos 

as manifestações implicativas das regras, ao passo que observamos que as ações 

concessivas podem resultar de diferentes modos de interação, previstos para 

diferentes perfis de enunciatário. 
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Assim, podemos afirmar que a abordagem tensiva do videogame é capaz de 

destacar quais elementos são enfatizados, e quais são minimizados, na correlação 

entre componentes sensíveis e inteligíveis (ver figura 42, p. 111). Nesses termos, 

nosso modelo de análise considera a manipulação sensorial presente no videogame 

como o resultado de um complexo formado pela observação das regras e pela 

investigação do mundo ficcional. 

Os diferentes efeitos de sentido, resultantes da aplicação do modelo de 

análise para os jogos analisados, são abordados nos próximos segmentos. 

4.3.1 O modelo de análise aplicado a God of War III 

A consideração de todos os aspectos apresentados durante a exposição da 

metodologia enfatiza: 

• o videogame como unidade autônoma, articuladora de um conjunto de 

regras e da proposta de construção do mundo imaginário (cf. JUUL, 

2005); 

 
• o contato entre a teoria semiótica e as teorias que estudam o 

videogame, promovido, num primeiro momento, pela articulação das 

categorias abstratas e contrárias da permissão e da proibição; 

 

• a relação, demonstrada pelas teorias que estudam o videogame, entre 

o uso “original” e “negociável” das regras na construção do mundo 

imaginário, uma vez que tais regras já constituem um ato de 

imaginação; 

 

• a presença de lógicas implicativas e concessivas, com diferentes graus 

de relevância (em cada um dos níveis de geração do sentido); 

 

• a estratégia utilizada por alguns enunciadores para que tanto a 

programação de um videogame quanto a escolha de temas e figuras 

atuem a serviço dos impactos sensoriais causados no jogador. 
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No exemplo do jogo God of War III, existe uma série de mecânicas que 

devem ser igualmente executadas por qualquer jogador: andar, correr, pular, trocar 

de arma, atacar, defender. Todas são acionadas, invariavelmente, pela mesma 

sequência de teclas pressionadas no controle do console. 

Por sua vez, todas as estratégias a serem utilizadas pelo jogador na 

condução do player character estão igualmente previstas. Entretanto, o uso que 

cada jogador faz delas apresenta alguma variação. Existe uma sobreposição dos 

componentes real e imaginário de um videogame. As regras preveem as estratégias, 

mas a realização de tais regras está igualmente submetida a uma possível 

abordagem concessiva e ao processo de construção do mundo imaginário. Existirão, 

assim, regularidades no comportamento de jogadores de um mesmo jogo, mas, ao 

mesmo tempo, este será capaz de despertar percepções particulares entre 

jogadores diferentes, ou no mesmo jogador, quando este se dedicar ao jogo uma 

segunda vez. 

Às regularidades observadas no processo descrito anteriormente, nos 

referimos como invariantes. São justamente as manifestações que apresentam a 

maior probabilidade de manifestação comum entre os jogadores. Já as variantes são 

as que apresentam a maior probabilidade de ocorrências particulares. 

Em resumo, a estrutura de análise proposta para o jogo God of War III 

evidencia os aspectos retratados na figura 43 adiante. 



114 
 

 
Figura 43: O modelo de análise para o jogo God of War III.60 

 Especificamente no videogame God of War III, a sequência de abertura 

encarrega-se de resgatar os acontecimentos anteriores (ver Anexo C, p. 130). O 

                                                           
60 Na figura 43, foi utilizado o termo Lore, como uma das saliências resultantes da articulação do 

mínimo da intensidade e do máximo da extensidade. Na língua inglesa, o termo significa 
“conhecimento”, e vem conquistando destaque na comunidade de gamers, sobretudo entre aqueles 
que desejam investigar a história do mundo imaginário proposto pelo videogame. Tais 
considerações não são normalmente encontradas no manual, ou nas páginas oficiais da Internet. 
Surgem, na verdade, como o resultado de empreitadas de indivíduos ou de grupos independentes 
que montam um quebra-cabeça a partir das pistas que encontram em cada jogo. São investigações 
que procuram respostas para justificar o comportamento do personagem ou até mesmo para tecer 
alianças entre grupos, por exemplo, a partir de fragmentos de um brasão encontrado em restos de 
um artefato que foi utilizado em outro jogo. 
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consórcio conta com variadas compilações. Tal recurso facilita a compreensão e o 

engajamento do jogador. Apesar de a intertextualidade com a Mitologia Grega ser 

opcional, a estratégia promove o aumento dos níveis de inteligibilidade do mundo 

imaginário. 

 Da mesma maneira, um lore é um recurso extra, utilizado para contribuir para 

o entendimento das situações e das ações propostas pelo jogo. Ele pode, ainda, 

utilizar um easter egg61, termo ligado a presença de acontecimentos, pessoas ou 

objetos que, a princípio, estão deslocados do universo imaginário inicialmente 

proposto pelo videogame, para introduzir informações surpreendentes e inesperadas 

que desafiam a imaginação do jogador. A estratégia de utilização de lores e easter 

eggs alimenta o contínuo das ascendências e descendências previstas no modelo 

de manipulação sensorial da abordagem tensiva da semiótica. 

 Vejamos, em seguida, os resultados da aplicação do mesmo modelo para o 

jogo Flower. 

4.3.2 O modelo de análise para Flower 

Segundo os produtores, Flower é mostrado como uma “obra de arte”, pela 

identidade do espectro emocional formado pela música, pelos componentes visuais 

e pela jogabilidade (cf. CHEN & CLARK, 2009). O jogo aproxima-se do universo das 

sensações, enquanto se distancia do entretenimento explorado pelo modelo 

canônico do videogame de ação. Sua configuração enriquece a interface do 

videogame com outras mídias, ao adicionar as artes ao universo dos jogos. 

Assim como fizemos para o jogo God of War III, apresentamos o modelo de 

análise para o jogo Flower na figura 44, a seguir.  

                                                           
61 A tradução do termo para a Língua Portuguesa seria “ovo de páscoa”. Ou seja, de acordo com a 

cultura norte-americana, uma “surpresa a ser encontrada”. Como exemplo, em God of War I, uma 
sequência de teclas acionadas em pontos específicos revela uma mensagem no céu: “Renda-se, 
Kratos”. Mais easter eggs são encontrados em http://www.youtube.com/watch?v=gzFobl2-VsM 
(página consultada em 30/05/2014). 
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Figura 44: O modelo de análise para o jogo Flower. 

Ocorreríamos em redundância ao dissecar cada passo do processo. Como 

dissemos, o modelo é um guia metodológico para as análises. Deixamos a nossa 

sugestão para o leitor acompanhar o fluxo e cotejá-lo com a respectiva análise 

apresentada no capítulo 3. 

Nossa jornada termina aqui. Julgamos concluída a segunda metade de nosso 

objetivo de elaborar um modelo de análise que considere a abordagem teórica 

proposta pelo estudo dos videogames realizados por Jesper Juul e a aplicabilidade 
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do ferramental semiótico, enquanto metodologia de análise de textos. O último 

segmento apresenta as considerações finais de nosso trabalho. Nele, faremos um 

resumo geral de nosso percurso para levantarmos possíveis linhas adicionais de 

pesquisa e futuros encaminhamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, realizamos uma releitura interdisciplinar do videogame, para 

propor um modelo de análise que considere a abordagem teórica desse objeto e a 

aplicabilidade do ferramental semiótico. 

Iniciamos nossa reflexão nos familiarizando com o estudo dos jogos, para 

focarmos, em seguida, no videogame propriamente dito. Relatamos sua 

predisposição em explorar diferentes graus de interatividade para consideração de 

perfis multifacetados de enunciatários. Verificamos, ainda, como a migração dos 

jogos tradicionais para uma plataforma de processamento eletrônico de dados foi 

capaz de criar maior autonomia do fator humano em relação ao controle de suas 

próprias regras. Mostramos também um breve mosaico de como essas regras 

podem atuar para a construção do componente real – invariante para um mesmo 

jogo – e como a consideração do mundo ficcional – variante – torna o videogame 

uma experiência individual para cada jogador. 

Tivemos a oportunidade de conhecer o uso que o enunciador faz dos 

princípios da emergência e da progressão, de modo a mobilizar o enunciatário a se 

engajar na proposta do videogame. Verificamos, em seguida, a habilidade que os 

jogos possuem para articular as categorias de pessoa, tempo e espaço e seus 

respectivos recobrimentos temático-figurativos, de acordo com os projetos de 

manipulação sensível do jogador. Na relação das regras com o ficcional, concluímos 

que a demanda por catálises é a chave para entendermos os efeitos da 

concessividade presentes na imaginação do mundo proposto pelo videogame. Esse 

exercício estabelecido na interação entre jogador e jogo constrói graus crescentes 

de inteligibilidade, na medida em que vai transformando o desafio concessivo em 

desdobramentos implicativos. 

No nosso percurso, deduzimos, ainda, que a evolução tecnológica foi o 

principal facilitador para os efeitos de sincretismo existentes nos videogames atuais. 

Mesmo que presente na criação do primeiro videogame conhecido – Spacewar –, o 

sincretismo actancial entre o jogador e o sujeito projetado na narrativa foi reforçado 

em jogos como God of War III. Além disso, a contribuição tecnológica para os efeitos 

de realismo na representação das figuras faz com que os elementos das semióticas 
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verbal, visual e sonora unam-se de maneira mais integrada para a comunicação do 

conteúdo veiculado. Nossas análises revelaram a importância de tais recursos para 

estabelecer o perfil de jogador (enunciatário) de videogames de ação, com o objetivo 

de produzir diferentes formas de interação e de graus de imersão. Tendo em vista os 

aspectos relacionados ao ritmo, percebemos que a abordagem tensiva da semiótica 

é capaz de fornecer explicações coerentes para a geração dos efeitos estéticos em 

jogos como Flower, em certa medida, contrastantes com os efeitos de 

entretenimento do consórcio God of War.  

No que diz respeito à abordagem interdisciplinar do tema, essa sempre foi 

uma questão primordial da pesquisa. O estabelecimento de um diálogo entre as 

áreas nos permitiu compreender melhor a complexidade do objeto. As três acepções 

anteriormente mencionadas para o conceito de regras – a saber: os princípios e 

procedimentos logicamente articulados para controlar a atualização do videogame; o 

conjunto de pressupostos que garantem a coerência na composição real e 

imaginária, e a forma de utilização dos recursos utilizados para indicação da 

progressão – leva-nos a defender as regras como o principal amálgama empregado 

não somente para coexistência dos componentes real e ficcional, mas, também, 

para o estabelecimento de interfaces entre os estudos específicos do objeto e a 

metodologia semiótica de análise de textos, visando ao desenvolvimento de um 

modelo de análise compartilhada para o videogame. 

Nosso modelo aponta para uma conclusão inerente ao encadeamento lógico-

implicativo da própria pesquisa. A partir das abordagens realizadas, concluímos que 

o engajamento do enunciatário é o resultado da articulação de componentes 

invariantes (reais) e variantes (ficcionais) selecionados pelo enunciador, como parte 

de um processo persuasivo que minimiza e maximiza elementos sensíveis e 

inteligíveis. 

 Ao considerar todos esses aspectos, esperamos ter contribuído com um 

caminho metodológico para a abordagem dos videogames dentro da área de 

estudos linguísticos. Fomos responsáveis pelos passos iniciais, mas a pesquisa 

pode e deve desdobrar-se em futuras linhas de investigação.  
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Sabemos que a metodologia semiótica baseia-se no princípio da imanência 

textual, responsável por manter o texto como a base prioritária de qualquer 

evidência de possíveis leituras. Por meio do alargamento da imanência do texto para 

o objeto e, em seguida, para as práticas semióticas, os estudos de Fontanille 

poderão fornecer o lastro conceitual para caracterização do videogame não apenas 

como objeto semiótico, mas também como estratégias e práticas semióticas. 

Fontanille (2005), em sua proposta de percurso gerativo do sentido para o plano da 

expressão, discute a integração do objeto semiótico em práticas e dinâmicas de 

utilização que, por si só, estabelecem uma nova delimitação da análise. Essa linha 

de investigação permitiria retomar a atuação do videogame enquanto formador de 

opinião e divulgador de ideologias em diversas camadas sociais – indicada em 

nosso resumo –, assim como as possíveis interações resultantes da prática de jogar. 

Portanto, a abordagem refletiria sobre o videogame no âmbito de seu contexto de 

uso – jogo individual ou coletivo, interação presencial dos jogadores ou online e etc. 

Além do mais, estabeleceria a base para aprofundarmos a análise do plano da 

expressão, trazendo à luz questões que dizem respeito aos elementos matéricos 

ligados de modo significativo no efeito de iconicidade do mundo ficcional. Este é um 

elemento essencial para a ampliação da imersão do jogador no universo proposto 

pelo jogo. 

Na mesma linha, podemos pensar que, com o advento do controle de 

movimento, somos levados a inferir que a discussão do conceito de prótese de 

Umberto Eco, trazida para a Semiótica por Carmo Jr (2005), poderá aprofundar as 

reflexões sobre a interatividade, além de abrir caminho para estudos mais ousados, 

tais como o das redes neurais e de suas interfaces com a inteligência artificial. 

Afinal, quem ainda não presenciou um jogador desviar o seu corpo, enquanto 

controla o carro em um videogame de corridas? 

Finalmente, da mesma forma que os idealizadores de um videogame um dia o 

conceberam e compartilharam as pistas para que os jogadores fossem capazes de 

reorganizá-las na construção de um universo individual, agora empregamos esforços 

para erguer nossos próprios castelos. 
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Anexo A – Trailer e Gameplay do Jogo Flower 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Instituto de Letras 

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 
JOSÉ ROMERO CARDOZO ANGELO 

ANÁLISE SEMIÓTICA DE VIDEOGAMES: 
uma aposta na interdisciplinaridade. 

1. Trailer do jogo Flower 
2. Gameplay do Jogo Flower 
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Anexo B – O Roteiro do Jogo God of War III 

O jogo é iniciado quando uma breve apresentação retrospectiva estabelece 

relações intertextuais com histórias anteriores. 

O sujeito Kratos, conhecido como o Deus da Guerra, participa da morte de 

sua esposa e filho, como resultado de uma trama arquitetada por seu pai Zeus e 

posta em prática pelo deus Hades. 

Seguem lutas entre Kratos e os aliados Titãs contra seus irmãos Poseidon, 

Hades, Hermes e Hélio; todos aliados de Zeus. Com os inimigos refugiados no 

Olimpo, Kratos e os Titãs partem para o confronto direto. 

No percurso, outros inimigos são concretizados, tais como o Leviatã. Os 

próprios titãs revelam a Kratos o seu desempenho coadjuvante na luta daqueles 

contra os deuses e não se mostram interessados na vingança do Deus da Guerra. 

Ao cair da escalada do Monte Olimpo, Kratos perde as habilidades e os 

instrumentos de batalha (tais como a Espada do Olimpo) conquistados nos 

episódios anteriores. Tais objetos e habilidades serão recuperados para o confronto 

final. 

A cada batalha vencida, novas pragas são lançadas sobre os mortais, como 

reação à morte de um deus, aumentando os desafios a serem enfrentados por 

Kratos e o estado de degradação do mundo. 

Surge um adjuvante através do espírito de Atena (morta acidentalmente por 

Kratos em episódios anteriores) para restabelecer o mínimo de competência para o 

início da jornada de Kratos. Atena concorda em trocar as Lâminas do Exílio pela 

confiança de Kratos. Ele deve crer na capacidade de Atena guiá-lo até seu inimigo 

Zeus. 

Com a execução dos programas narrativos, inimigos são derrotados, enigmas 

são resolvidos e o sujeito Kratos adquire competências. Tudo conspira para a 

aquisição de habilidades e dos demais recursos necessários para enfrentar o grau 

de dificuldade proposto pelo desafio final. 
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Surgem outros interlocutores, tais como o ferreiro Hefesto, pai de Pandora. 

Ele revelar-se-á um antissujeito, cuja verdadeira intenção é proteger a filha de se 

envolver na vingança de Kratos contra Zeus. 

Pandora surge como uma possibilidade de redenção para atenuar a dor 

sentida por Kratos pela perda da família. Entretanto, a Caixa de Pandora havia sido 

aberta na luta contra Ares em episódio anterior. O sacrifício de Pandora para a 

reabertura de uma caixa, agora vazia, se por um lado mostra-se inútil no confronto 

com Zeus, por outro é capaz de potencializar a ira de Kratos. 

A batalha entre Kratos e Zeus acontece em fases e em diferentes cenários. 

Quando derrotado, o espírito de Zeus se volta contra Kratos. 

Uma luta psicológica revela a Kratos uma possibilidade de redimir suas 

falhas, perdoar seus pecados e acreditar no poder transformador da esperança. 

A esperança havia sido colocada na caixa por Atena, junto com os males do 

mundo aprisionados por Zeus. 

Kratos torna-se consciente de toda a trama e finalmente destrói o espírito de 

Zeus. Além de raios atingirem a terra com mais frequência, nenhum outro dano ao 

mundo é observado. 

Finalmente, Atena percebe o inevitável. Quando Kratos, ao derrotar Ares, 

abriu a caixa, o mal escapou e contaminou os deuses; Kratos ficou com a esperança 

e por isso a caixa está vazia. 

O mundo encontra-se assolado por catástrofes e pragas. Kratos não confia 

nas habilidades de Atena para ajudar o mundo dos mortais e questiona suas 

intenções. Afinal, Atena havia se sacrificado anteriormente para salvar Zeus. 

Portanto, Atena não deveria estar disposta a ajudar Kratos em seu confronto. Kratos 

atenta contra a própria vida em uma última tentativa de liberar o poder transformador 

da esperança para ser utilizado pela humanidade. 

Enfurecida, Atena é consumida pelo próprio ódio. 
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Caído em seu próprio sangue, Kratos ainda respira. Após os créditos finais do 

jogo, Kratos não está mais no local. Um rastro de sangue é percebido em direção ao 

abismo. 

No local onde supostamente Kratos teria morrido, há o símbolo de uma ave 

semelhante à Fênix. 

Os tornados e as nuvens negras desaparecem. O sol volta a brilhar. 
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Anexo C – A intertextualidade no Jogo God of War III. 

Kratos não é apenas um guerreiro grego ou um semi-deus a serviço dos 

deuses Gregos do Olimpo. É revelado, em uma série de flashbacks, que Kratos foi 

um Capitão militar no exército de Esparta. Um guerreiro feroz que guiava seu 

exército através de muitas vitórias, até que ele encontra uma horda invasora de 

bárbaros. O Espartano é oprimido pelo grande número de inimigos e está prestes a 

ser morto pelo Rei Bárbaro, quando, em um momento de desespero, ele clama pelo 

Deus da Guerra, Ares, a quem jura uma vida de servidão, se este livrá-lo da morte e 

dar-lhe poder para acabar com os inimigos. 

Ares ouve a oração de Kratos, e entrega as Lâminas do Caos (um par de 

lâminas anexadas em correntes, forjadas no fundo do Tártaro) ao seu novo servo. 

Kratos, então, retorna para confrontar o Rei Bárbaro e decapita o seu inimigo. Um 

vitorioso Kratos triunfa em guerras por toda a Grécia e, enquanto lidera um ataque a 

uma vila ocupada por adoradores de Atena, é enganado por Ares. Este coloca a filha 

e a mulher de Kratos na vila, as quais Kratos acidentalmente mata. Embora Ares 

achasse que fazendo isso Kratos se tornaria um guerreiro perfeito, este, por sua vez, 

renuncia sua servidão a Ares. O oráculo da agora destruída vila amaldiçoa Kratos e 

anexa as cinzas de sua família morta a sua pele, fazendo com que sua pele fique 

branca. Agora conhecido como o "Fantasma de Esparta", Kratos é atormentado por 

pesadelos do seu ato horrível e compromete-se a dez anos de servidão aos outros 

deuses do Olimpo. Finalmente, cansado de sua condição, Kratos convoca Atena. 

Ela afirma a Kratos que se ele realizar uma tarefa final – o assassinato de Ares – ele 

será perdoado pelo assassinato de sua família. Atena, então, delega a Kratos a 

tarefa de matar Ares, pois Zeus havia proibido a intromissão divina. 

Kratos é guiado pela deusa Atena até a cidade de Atenas, sitiada por 

escravos de Ares. Kratos abre caminho batalhando até o oráculo de Atenas, que foi 

sequestrado por Harpias. Antes disso, tem um encontro com um estranho coveiro 

que encoraja Kratos a continuar com sua tarefa. Encontrando o oráculo, Kratos 

descobre que a única maneira de matar Ares é localizar e usar a Caixa de Pandora, 

um lendário artefato que dá poderes a um mortal para matar um deus. 
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Após atravessar o Deserto das Almas Perdidas, Kratos convoca o Titã 

Cronos. Cronos possui o Templo de Pandora anexado em suas costas: um castigo 

imposto por Zeus a Cronos na Grande Guerra. Kratos escala o Templo durante três 

dias antes de acessá-lo e ao entrar supera uma série de armadilhas mortais e um 

exército de monstros. Kratos finalmente encontra a Caixa de Pandora, mas ao tentar 

sair do Templo com o artefato é assassinado por Ares, que tem certeza de que seu 

ex-servo teria sucesso. Enquanto um grupo de harpias leva a Caixa a Ares, Kratos 

está a cair no Hades (Submundo ou Mundo Inferior: o inferno dos gregos). Kratos, 

no entanto, luta para sair do submundo, e com a ajuda do coveiro misterioso, escapa 

e retorna a Atenas. 

Ao recuperar a Caixa de Pandora de Ares, Kratos a abre e usa o seu poder 

para tomar os poderes de um deus. Ares emprega todos os esforços para acabar 

com Kratos, tanto fisicamente quanto mentalmente. A destruição de Kratos inclui ser 

despojado das Lâminas do Caos, perder os Poderes Divinos e lutar contra uma 

Horda de Clones que personificam a sua família perdida. Kratos sobrevive e mata o 

seu inimigo Ares, com a lendária Lâmina dos Deuses. A cidade de Atenas é salva, e 

apesar da deusa Atena dizer que seus pecados foram perdoados, ela o informa de 

que seus pesadelos nunca irão cessar. Kratos, então, tenta cometer suicídio, 

lançando-se no Mar Egeu da montanha mais alta de toda a Grécia. Mas Atena 

intervém, dizendo que a morte de Ares tornou Kratos tão importante, que não 

caberia mais a Kratos tirar a própria vida. Ela o leva de volta para o Monte Olimpo e 

como recompensa por seus serviços aos deuses, Atena lhe concede suas Lâminas, 

e Kratos se torna o novo deus da guerra. 
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