
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE 

LINGUAGEM 

 

 

 

 

PAULO CESAR DE SOUZA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRE JOGADOR E LEITOR: ANÁLISE SEMIÓTICA DA 

ADAPTAÇÃO DE ASSASSIN’S CREED PARA ROMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015 



 
 

 

 

 

PAULO CESAR DE SOUZA JÚNIOR 

 

 

 

 

ENTRE JOGADOR E LEITOR: ANÁLISE SEMIÓTICA DA 

ADAPTAÇÃO DE ASSASSIN’S CREED PARA ROMANCE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de 

Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre. Área: 

Linguística. Linha de pesquisa: Teorias do 

Texto, do Discurso e da Interação. 

 

 

Orientadora:  

Profª Drª Renata Ciampone Mancini. 

 

Co-orientador:  

Prof. Dr. Emmanoel Martins Ferreira. 

 

 

 

 

NITERÓI  

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

  
S729       Souza Júnior, Paulo Cesar de.  

        Entre jogador e leitor : análise semiótica da adaptação de 
Assassin's Creed para romance / Paulo Cesar de Souza Júnior. – 

2015. 

                     90 f. ; il. 

     Orientadora: Renata Ciampone Mancini. 
     Coorientador: Emmanoel Martins Ferreira. 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Letras,  
 2015. 
      Bibliografia: f. 85-88. 

      1. Semiótica. 2. Literatura. 3. Videogame. 4. Jogo eletrônico.          
5. Tradução. I. Mancini, Renata Ciampone. II. Ferreira, 
Emmanoel Martins. III. Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Letras.     IV. Título.                                                         
                                                                                                                             
                                                                  CDD 302.2 
 

 

 
 

 

 
 

  



 
 

PAULO CESAR DE SOUZA JÚNIOR 

 

 

ENTRE JOGADOR E LEITOR: ANÁLISE SEMIÓTICA DA  

ADAPTAÇÃO DE ASSASSIN’S CREED PARA ROMANCE 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre. Área: Linguística. Linha de pesquisa: 

Teorias do Texto, do Discurso e da Interação. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 
 

Prof.ª Dr.ª Renata Ciampone Mancini (Orientadora - UFF) 
 
 

 

 
Prof. Dr. Emmanoel Martins Ferreira (Coorientador - UFF) 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Silvia Maria de Sousa (UFF) 

 

 

 
Prof.  Dr. Fábio Pereira Cerdera (UFRRJ) 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Lucia Teixeira de Siqueira e Oliveira (Suplente - UFF) 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Regina de Souza Gomes (Suplente - UFRJ) 

 

 

 

NITERÓI 

2015 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha família pelo apoio incondicional que recebi (não só) 

durante os dois anos desta pesquisa, especialmente aos meus pais Silvana e 

Paulo Cesar. 

A minha orientadora Renata, por abraçar com franqueza as 

investigações sobre videogames e apostar na minha abordagem. E ao meu co-

orientador Emmanoel, pela flexibilidade e disposição ao diálogo acadêmico. 

 Aos meus colegas do Laboratório de Semiótica da UFF (LabS), em 

especial a Clara e Mariana, por me ajudarem na revisão e na formatação; e a 

Raiane, por abrir as portas de sua casa e me ajudar a combater um incêndio 

num dia chuvoso. 

 Aos queridos Vinícius e Lucas, amigos de longa data, que escreveram 

um texto de zelo superior para a apresentação deste trabalho. 

 E a todos que contribuíram de alguma para esta dissertação: registro 

minha intenção de que, ao não mencioná-los individualmente, eu esteja 

consumando um grandioso agradecimento geral.  



 
 

PRELÚDIO 

 

“O certo é o que me faz bem”. Desde um ano impreciso dos tempos de 

faculdade, alguma coisa entre 2007 e 2010, essa frase cobra o preço por existir 

na memória de quem estudou com Paulo, colidindo contra quaisquer regras 

morais que a fazem absurda e estranhamente plausível. Ingênua e maliciosa, 

ela sugere uma complexidade hjelmsleviana que poderia, enfim, demolir a 

inutilidade de uma oposição fundamental entre o hedonismo e a opressão de 

uma vida produtivista. E que, para além, é um princípio questionador das 

próprias bases mais elementares da pesquisa científica, acadêmica, que 

demanda – de modo inexaurível – uma postura em justa medida racional e não 

egoísta sobre o objeto de estudo e os propósitos da Ciência. 

Uma afirmação como essa não dá paz. Não se pode aceitá-la em virtude 

da estrutura que absorvemos como seres civilizados, mas ela fala com a 

intimidade de um velho amigo com os instintos e desejos que nos mantêm 

humanos. Na primeira, e talvez única vez, em que se ouve frase assim, fica 

difícil pensar em coisa mais inaceitável e egoísta. E não se pode mais parar de 

pensar sobre.   

Muito antes de dissertar com os conceitos das páginas seguintes, Paulo 

plantou esse desconforto, certamente recorrendo a uma hipérbole, certamente 

buscando um assomo e, mais uma vez, certamente buscando fazer o bem. Por 

causa dessa relação de amizade, não houve o repúdio à máxima com a ênfase 

exigida. Quem poderia viver algo impossível (impossível e, mesmo assim, 

bastante corriqueiro) como praticar que o certo é o que faz bem? Mas o que 

Paulo queria dizer estava uns passos à frente, na complexidade, e não no 

binarismo que simplificava o julgamento: quem poderia viver algo tão 

impossível quanto não procurar conciliá-los? Converter a reserva moral, o 

inevitável resguardo que o conceito de certeza exige, em catarse? Uma saída 

que muitos tentaram – e ainda tentam – pode ser a inversão da premissa da 

frase, sentindo-se bem com o que é certo? Facilita? É filosofia para muitas 

considerações simbólicas. 



 
 

Examinando esse trabalho, um leitor afetado por esse desconforto pode 

perceber o quão longe chegou a conciliação, ou quão longe se pretende 

avançar nela. Fonte de lazer durante uma vida inteira, os jogos eletrônicos 

foram para esse semioticista o que fez bem, enquanto o certo pertencia à 

formação, à erudição e ao Método, com os quais percorreu a ascensão 

improvável da escola pública à faculdade pública – em um país onde, apesar 

das notáveis reduções de desigualdade, o gratuito ainda serve aos mesmos 

interesses excludentes que o pago.  

Esses caminhos seguiram descolados na vida de Paulo conforme 

avançava na profissão que escolheu buscando conciliá-los. Talvez houvesse 

se enganado na rota de conversão. Talvez simplesmente enveredou por uma 

bifurcação errada em algum dos desvios compulsórios da vida profissional. A 

clareza com que percebeu esse engano permitiu que o corrigisse, mais uma 

vez espantando quem o acompanhava, dessa vez reafirmando a máxima com 

suas ações: “Vai pedir demissão para fazer o quê?”, ele certamente ouviu nos 

olhares dos que diziam “Se é o que você quer, vá em frente”. 

Como já havia proposto em sua conclusão de graduação uma 

abordagem semiótica de jogos eletrônicos, o seu caminho apontava à 

convergência. Não podia ficar somente com o certo, mas postulou como 

resolução imprescindível que fizesse bem (e o bem, curiosamente). A primeira 

conclusão de seus esforços nesse sentido está impressa nas páginas a seguir, 

e sua pertinência não é justificada apenas pela realização pessoal.  

O crescimento dos jogos eletrônicos, em aspecto de penetração e 

ousadia, com seus percursos narrativos abertos a intervenções do 

enunciatário, ainda que dentro das possibilidades projetadas pelo enunciador, 

cria obras de natureza única, sobre os quais é urgente problematizar, em um 

mundo que aplica a gamificação como conceito organizador das relações 

corporativas e sociais.    

E, se discutir de que forma os sentidos se constroem na relação que 

enunciador e enunciatário estabelecem em um jogo eletrônico é pertinente para 

a Teoria, esta pesquisa faz isso por um viés original e rico para essa 



 
 

compreensão: analisa a adaptação de um jogo para um livro, o que inverte o 

caminho mais usual das traduções, acrescentando mais um ponto de vista ao 

debate das estratégias de que o enunciador lança mão em cada uma das 

linguagens.  

Repensar a oposição entre o certo e o que faz bem remonta à intrincada 

gangorra de motivações e equívocos que promovem os descaminhos da 

narrativa – sim, porque a narrativa só existe em virtude da miríade de 

sensações essencialmente humanas. O ciúme, a raiva, a inveja, a luxúria, a 

avareza, o amor incalculável que é superior ao desejo. E, em qualquer suporte 

de narrativa – de game, de livro, de filme –, em geral o certo é cruel e cobra um 

preço altíssimo, porque a História da moralidade é, pelos grilhões da Cultura, 

árdua e penosa, como na origem dos contos maravilhosos que, sim, pregavam 

valores civilizatórios e altruístas para a realização do que é sobretudo moral. 

Não é uma empreitada fácil partir de uma premissa de caráter assim 

absoluto para fazer Ciência; mas, como já mencionado, usualmente a 

empreitada difícil é a que reserva as melhores recompensas morais. E Paulo 

busca isso, busca isso ainda apaixonado, provavelmente nocauteado pelo 

poder complicado do que falou anos atrás, agora com a resolução moral (sim, 

moral) de ajudar a equacionar a questão. Não poderia encontrar melhor objeto 

que o game, por essência uma reprodução do conto clássico. Achamos um 

palpite honesto apostar em vitória narrativa neste caso. 

 

Por Lucas Calil e Vinícius Lisbôa,   

ambos colegas de Jornalismo e Linguística de Paulo desde 2007. 

  



 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a adaptação para romance do videogame 

Assassin’s Creed II e evidenciar que essa tradução intersemiótica promove um 

distanciamento do projeto global do texto original. A abordagem do corpus se 

fundamenta na metodologia proposta pela Semiótica francesa e em conceitos 

de game studies e do cibertexto. Após a investigação das estratégias 

discursivas do videogame, constatamos que Assassin’s Creed II tem seu fazer 

persuasivo calcado em estratégias enunciativas que atravessam diferentes 

aspectos das categorias de pessoa, espaço e tempo. Essas estratégias são 

atenuadas ou excluídas pelo enunciador do romance, o que corresponde a um 

enfraquecimento do efeito de interação mobilizado pelo projeto enunciativo 

original. Pela comparação entre os níveis de análise de objeto e estratégia, 

concluímos que este processo de adaptação apaga uma visão mais 

abrangente do papel dos acontecimentos históricos para a trama e 

descaracteriza o efeito de unidade construído pela série de videogames.  

 

Palavras-chave: semiótica; literatura; videogames; game studies; Assassin’s 

Creed; tradução intersemiótica 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this study is to analyze the adaptation of the videogame Assassin's 

Creed II to a novel and to show that this intersemiotic translation promotes a 

detachment from the global project of the original text. The analysis is based on 

the methodology proposed by the French Semiotics and on concepts from the 

game studies and the cybertext. After an investigation of the videogame's 

discursive strategies, we found that Assassin's Creed II has its persuasive 

project supported by enunciative strategies that traverse distinct aspects of 

person, space and time categories. These strategies are either attenuate or 

excluded by the novel's enunciator, which weakens the interaction effect 

mobilized by the original enunciation. By comparing two levels of analysis, 

object and strategy, we conclude that this adaptation process unmake a 

broader understanding of the role of historical events for the plot and 

mischaracterizes the unity effect built by the video game series.  

 

Keywords: semiotics; literature; videogames; game studies; Assassin’s Creed; 

intersemiotic translation 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o século XVIII, a frase Requiescat in pace1 era usada 

essencialmente como epitáfio em lápides de católicos sob a sigla RIP. Mas, 

após o sucesso mundial de Assassin’s Creed, série de videogames de ação e 

aventura2 da produtora francesa Ubisoft, a mensagem passou a figurar também 

em camisetas, adesivos e botões usados por jovens de todo o mundo. Eles 

veem na exibição dessa frase uma forma tanto de reproduzir valores de 

coragem e determinação construídos pelo protagonista do jogo (o qual 

pronuncia a mensagem aos seus inimigos derrotados) como um código para 

identificar (e ser identificado como um) fã da franquia. 

Bem como esse epitáfio, podemos elencar outros fatores que ajudam a 

sedimentar valores sociais e culturais de Assassin’s Creed. O lema dos assassinos 

Nothing is true; everything is permitted3 e a insígnia do clã (ver na figura abaixo, 

incorporada ao logotipo da franquia), por exemplo, há muito transbordaram o 

videogame e se instalaram em cadernos e outros itens de papelaria, jaquetas e 

outras peças de vestuário, além de filmes, quadrinhos e animações.  

 

Figura 1: Insígnia de Assassin’s Creed (Ubisoft, 2009) 

 

 

                                                
1
 Do latim, “Descanse em paz”. 

2 O jogo de ação "enfatiza combate e luta. Geralmente envolve trabalhar em níveis diferentes 
para alcançar batalhas com chefes. Historicamente, o gênero ação tem sido usado como um 
guarda-chuva que engloba qualquer jogo que envolva combate” (THOMAS, ORLAND e 
STEINBER. 2007, p.74, tradução livre). Já o jogo de aventura "foca em solução de problemas e 
em quebra-cabeças com pouca ou nenhuma ação" (Idem, tradução livre). 

3
 “Nada é verdadeiro, tudo é permitido”, em tradução livre. 
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Nesse campo de disseminação da cultura dos videogames dessa franquia 

para diversos produtos e mídias — os quais, ao serem comercializados, 

impulsionam as vendas dos jogos, numa espécie de retroalimentação de 

consumo — ganha destaque a adaptação de Assassin’s Creed para romances. 

Há pelo menos dois motivos para nos determos sobre a curiosidade desse 

movimento, nos quais vamos nos concentrar nos próximos tópicos. 

 

Figura 2: Banner promocional para lançamento de Assassin’s Creed II. (Ubisoft, 2009) 

 

NA CONTRAMÃO DAS ADAPTAÇÕES 

 

O primeiro motivo se relaciona com uma espécie de “movimento inverso” 

de adaptação: as aventuras de Ezio são convertidas para o romance que, 

historicamente, não é reconhecido por explicitar uma interação com o leitor 

(veremos mais sobre isso adiante). Em outras palavras, se falássemos de uma 

iniciativa de adaptar um romance para um videojogo, isso poderia parecer trivial, 

já que nos dias atuais vivemos uma espécie de convergência de adaptações 

para as chamadas novas mídias. Logo, um videogame basear um romance pode 

soar exótico para quem não está familiarizado com esse mercado. 
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Figura 3: Capas do videogame para a plataformas 

 

A verdade é que, nos últimos anos, vimos expandir significantemente o 

número de romances adaptados de videogames, as chamadas novelizações4 

dos jogos. Mas, certamente, esse movimento de transposição é menos 

corrente se o compararmos com as adaptações em que os videogames são o 

produto-fim. Isso porque dezenas de jogos são desenvolvidos a partir de 

quadrinhos e séries de televisão, por exemplo. Notamos mesmo que 

videogames foram frequentemente o ponto de partida de adaptações para 

mídias como o cinema ou os quadrinhos, mas não para romances. Porém, 

esse panorama tem mudado a cada ano que passa. 

Há estimativas de que 70 videojogos já inspiraram cerca de 100 

romances em papel5. Se considerarmos apenas os últimos 15 anos, 

observamos diversos títulos lançados quase que simultaneamente ao 

videogame e com bastante ênfase em campanhas de marketing. Um exemplo 

é “Diablo III: A Ordem” (KENYON, 2012), inspirado no jogo “Diablo III”, um dos 

mais aguardados videogames da última década. “God of War: a história oficial 

                                                
4 Cf. BAETENS, Jan. From Screen to Text: Novelization, the Hidden Continent. The Cambridge 
Companion to Literature on Screen, ed. Deborah Cartmell and Imelda Whelehan. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. 

5
 O site de edição colaborativa Wikipedia fornece uma relação de romances baseados em 

videogames (Disponível em: <http://tinyurl.com/novelsbasedongames>. Acesso em 12 jul 2103). 
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que deu origem ao jogo” (STOVER e VANDEMAN, 2012), que traz para as 

páginas de celulose a aventura épica de Kratos na sua revolta contra deuses 

gregos, a qual chegou aos consoles em 2005; e “Ico: Castle in the Mist” 

(MIYABE, 2011), que reescreve o jogo místico de aventura Ico, lançado em 

2001, também perfazem essa iniciativa crescente de novelizações6. 

A adaptação de Assassin’s Creed para romance também deve ser 

destacada pelo volume e sucesso editorial7. Cada grande lançamento da 

franquia de videojogos possui seu correspondente nos livros, escritos por 

Oliver Bowden, pseudônimo do escritor inglês Anton Gill, e publicados no Brasil 

pela Galera Record. Até a conclusão deste trabalho, haviam sido lançados sete 

romances, cada um deles baseado em um dos sete jogos principais da série. 

Na série original, a história é contada sob o ponto de vista de Desmond 

Miles, um jovem que deve resgatar vidas de antepassados em diferentes 

momentos da história da humanidade — como As Cruzadas, a Revolução 

Francesa, a Independência dos Estados Unidos e a Era de Ouro da Pirataria — 

para impedir que os inimigos instaurem uma nova ordem mundial. Mais 

detalhes sobre a trama serão descritos nos capítulos seguintes. 

Embora se venda como uma saga de ficção, Assassin’s Creed II se vale de 

elementos e figuras históricos a fim de instaurar um efeito de verdade histórica. O 

jogador se depara, mais de uma vez, com o multitalentoso Leonando da Vinci (que, 

na ficção, produz e fortalece armas) e o fundador da ciência política moderna 

Nicolau Maquiavel (repaginado como um membro do Credo dos Assassinos). O 

apurado detalhamento de cidades visa a transportar o jogador diretamente para a 

Itália Renascentista. Para inflar esse efeito de recriação do passado, colaboram as 

informações históricas que podem ser acessadas com o apertar de um botão. 

                                                
6 Importante frisar que nem todo livro adaptado de videogame busca reescrever a história 
principal. Algumas adaptações apresentam acontecimentos que não estão presentes no texto 
original e são vendidas como prólogo, narrativa paralela, continuidade ou mesmo 
reinterpretação do jogo. É o caso do livro Ico: Castle in The Mist (MIYABE, 2001), baseado em 
Ico. Ao adaptar o videogame para o papel, a autora preenche lacunas de sentido — tanto do 
perfil dos personagens quanto do desenrolar da trama — deixadas propositadamente em 
aberto pelos roteiristas do jogo. Já Alan Wake, (BURROUGHS, 2010), adaptado do videogame 
homônimo, conta os mesmos desdobramentos narrativos da obra de partida. 

7 De acordo com matéria do site de notícias especializado em videogames IGN e publicada em 
21 de abril de 2014, a série Assassin’s Creed já vendeu mais de 70 milhões de cópias pelo 
mundo. Disponível em: <http://goo.gl/zAi25r>. Acesso em 7 de março de 2014. 
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O fato é que o mundo ficcional denso de Assassin’s Creed — com suas 

narrativas emaranhadas e complexas e seus espaços e personagens 

extremamente detalhados, beirando o realismo — pode prover de conteúdo o 

autor da adaptação para romance, se ele optar por seguir a trama original. Por 

mundo ficcional, resgatamos a definição de Juul (2005), segundo a qual todo 

videogame é composto por uma parte real (as regras e implicações de ganhar 

ou perder, por exemplo) e uma parte ficcional (inimigos enfrentados e lugares 

percorridos inventados, não concretos).  

A maioria dos videogames cria mundos ficcionais, mas o fazem 
do seu jeito oscilante e experimental: o herói morre e é 
ressuscitado momentos depois; o jogo de estratégia permite 
que jogadores “construam” novas pessoas em poucos 
segundos; o jogador morre e carrega um jogo salvo para 
continuar pouco antes de ele ou ela morrer; os personagens 
projetados falam sobre os controladores que o jogador está 
segurando. Essas coisas significam que os mundos ficcionais 
de muitos jogos são contraditórios e incoerentes, mas o 
jogador pode não experimentar isso dessa maneira uma vez 
que as regras do jogo podem proporcionar um senso de 
direção, mesmo quando o mundo ficcional tem pouca 
credibilidade. Na verdade, a experiência do jogador sobre a 
ficção do jogo parece não exigir muita consistência — o mundo 
de um jogo é algo que o jogador pode muitas vezes optar por 
imaginar à vontade. (Ibidem, p. 6, tradução livre8). 

 

Embora para o nosso trabalho não seja proveitoso tratar as particularidades 

da ficção de um videogame como incoerentes ou inconsistentes, já que nossa 

proposta, como veremos adiante, tratará regras e ficção como componentes de 

uma estratégia discursiva geral do videogame, Juul aponta para alguns aspectos 

das regras e mecânicas que são particulares dos jogos, como morrer e 

ressuscitar. Isso nos faz pensar que, se adaptar para romance a parte ficcional de 

um jogo pode ser viável, o mesmo provavelmente não ocorre com a parte “real”, 

aquela que trata das regras que tornam o mundo ficcional do jogo “coerente”. 

                                                
8
 No original: Most video games create fictional worlds, but games do this in their own special 

tentative and flickering way: the hero dies and is respawned moments later; the strategy game 
lets players ‘‘build’’ new people in a few seconds; the player dies and loads a save game in 
order to continue just before he or she died; in-game characters talk about the game controllers 
that the player is using. These things mean that the fictional worlds of many games are 
contradictory and incoherent, but the player may not experience this as such since the rules of 
the game can provide a sense of direction even when the fictional world has little credibility. In 
fact, the player’s experience of the game fiction appears not to require much consistency—the 
world of a game is something that the player can often choose to imagine at will. 
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Figura 4: Captura de tela de Assassin’s Creed II (Ubisoft, 2009) 

 

DIFERENTES PLANOS DE EXPRESSÃO 

 

A segunda particularidade da adaptação de um videogame para um 

romance em livro diz respeito às características do suporte escolhido para 

veicular a adaptação. Afinal, não é surpresa que o mundo ficcional de 

Assassin’s Creed possa inspirar storyboards de animações e filmes ou roteiros 

de histórias em quadrinhos; porém, o livro, diferentemente destas outras 

mídias, conta, grosso modo, essencialmente com a linguagem verbal escrita. 

Esse aspecto da obra adaptada suscita algumas indagações. (1) Como 

os autores dos romances lidam com o fato de adaptarem o videogame, que é 

um texto sincrético9, para um projeto de enunciação que se vale quase que 

exclusivamente apenas da linguagem verbal escrita? (2) A novelização implica 

uma constrição criativa – no sentido de que o autor do romance precisa abrir 

mão das variadas estratégias promovidas pelas linguagens visual e sonora – 

ou existe uma maneira de reproduzi-las apenas com a linguagem verbal? 

                                                
9 Um texto sincrético é “constituído de elementos de diferentes ordens sígnicas” (TEIXEIRA, 
2012, p. 14), como a verbal escrita e a oral, a música e o vídeo, em que esses elementos estão 
submetidos a uma enunciação única. É o caso de filmes, novelas, histórias em quadrinhos 
videogames etc. 



18 
 

A adaptação de obras para diferentes linguagens chama a atenção de 

pesquisadores de diversas áreas há tempos. Roman Jakobson (1995), 

introduziu a noção de tradução intersemiótica e define o fenômeno como a 

transposição “de um sistema de signos para outro” (1995, p. 27). Ele frisa que 

“a ausência de certos processos gramaticais na linguagem para a qual se 

traduz nunca impossibilita uma tradução literal da totalidade da informação 

conceitual contida no original" (Ibidem, p. 67). 

Inspirados por essa premissa, pensamos que, embora as experiências 

de jogar e de ler um romance sejam distintas, muitos dos efeitos de sentido 

originais podem ser mantidos mesmo sob novas coerções da linguagem para 

qual um texto está sendo adaptado. Mas esse não parece ser o caso do 

romance em questão.  

Em outras palavras, buscamos evidenciar que o autor do romance opera 

modificações significativas no projeto textual das obras adaptadas, não por 

causa de uma eventual impossibilidade de reproduzir no livro efeitos de sentido 

que são projetados pelo jogo, mas porque realiza uma escolha consciente de 

criar novos sentidos e relações para com o leitor.  

Muitas dessas mudanças passam pela tendência do autor de substituir 

as estratégias do videogame de aproximação por estratégias de 

distanciamento – as quais tornam ler o romance uma experiência menos 

subjetiva. Assim, o autor do romance abranda ou tantas vezes exclui o efeito 

de interação original do videogame.  

Trabalharemos com as variáveis ‘subjetividade’, ‘aproximação’, 

‘objetividade’, ‘distanciamento’. Quanto mais efeitos de aproximação e de 

subjetividade o romance instaurar, mais identificação a obra adaptada 

compartilhará com o projeto de enunciação do videogame de partida. A 

adaptação, bem como o videogame, comportaria, assim, efeitos de 

personalização, imersão, customização, intervenção, participação, interatividade.  

Importante frisar que sabemos que cada um desses termos possui uma 

definição própria e por vezes conflitante de autores do cibertexto e game 
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studies10. No entanto, iremos, neste trabalho, abstrair essas diferenças e 

entendê-los de certa forma como sinônimos que compartilham um grande traço 

em comum: serem potencializados por estratégias discursivas de aproximação. 

Do mesmo modo, tomamos a liberdade aqui para usar as expressões 

adaptação e transposição como sinônimos que refletem um movimento de 

tradução intersemiótica, independentemente das diferenças atribuídas a cada 

uma delas por diferentes teorias e análises literárias e cinematrográficas. 

Apresentamos, a seguir, nossas reflexões sobre a tradução 

intersemiótica de Assassin’s Creed, tendo por base a análise semiótica do 

videogame e do romance usando o aparato teórico da semiótica discursiva, 

cuja metodologia abrange tanto a linguagem verbal como a não-verbal, bem 

como os aspectos tecnológicos e interacionais que moldam o texto.  

 

SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Nosso intuito não é responder se a história de Ezio é melhor contada no 

videogame ou no romance, até porque sabemos que isso implica um juízo de 

valor que pode se mostrar pouco útil como ferramenta analítica. Ademais, 

adensar a discussão teórica sobre adaptações não é um dos nossos objetivos 

centrais, embora inevitavelmente possa ser visto como um objetivo paralelo. 

Como as análises extensas de cada um dos sete livros e dos sete jogos já 

lançados de Assassin’s Creed não caberiam neste trabalho, selecionamos, por 

uma questão de pioneirismo, o primeiro romance lançado (Assassin's Creed – 

Renascença), que é adaptado do segundo jogo da franquia (Assassin's Creed II). 

Exemplos dos outros livros e jogos serão utilizados ao longo do trabalho como 

elementos de cotejo, com a finalidade de ilustrar certos pontos da discussão. 

 

                                                
10

 Salen e Zimmerman (2004) propõem quatro modelos de interatividade, compreendidos como 

níveis de engajamento que uma pessoa experiência em um sistema interativo. Já Murray 

considera que a participação genuína em um ambiente interativo advém do fenômeno da 

agência: o poder gratificante de tomar ações significativas e ver os resultados de nossas 

decisões e escolhas (cf. 1998, p. 126). 
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Videogame Romance adaptado 

Assassin’s Creed Assassin’s Creed – A Cruzada Secreta 

Assassin’s Creed II Assassin’s Creed – Renascença 

Assassin’s Creed Brotherhood Assassin’s Creed – Irmandade 

Assassin’s Creed Revelations Assassin’s Creed – Revelações 

Assassin’s Creed III Assassin’s Creed – Renegado 

Assassin’s Creed IV: Black Flag Assassin’s Creed – Bandeira Negra 

Assassin’s Creed: Unity Assassin’s Creed – Unity 

Tabela 1: Videogames Assassin’s Creed com as correspondentes adaptações. 

 

Neste ponto, consideramos importante resgatar as palavras de Greimas 

e Courtés, em verbete no qual discorrem sobre o problema do corpus para o 

semioticista, para esclarecer que nosso trabalho procurará analisar jogo e 

romance “sempre levando em conta o fato de que eles [os corpus] nunca são 

fechados nem exaustivos, mas representativos apenas e de que os modelos 

com cuja ajuda se procurará explicá-los serão hipotéticos, projetivos e 

preditivos” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p.105). 

Partindo das palavras de Lucia Teixeira (2014), para quem a boa análise 

semiótica deve caminhar lado a lado com um firme conhecimento do objeto sobre 

o qual nos debruçamos, usaremos neste trabalho referências de estudiosos que 

se concentram em teoria literária e cibertexto, notadamente Aarseth, bem como de 

pesquisadores de game studies — que, como evidencia Juul (2005), é um campo 

incipiente que focaliza um objeto de história relativamente curta. 
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A relativamente curta história dos videogames é 
complementada por uma história ainda mais curta de pesquisa. 
É somente por volta da virada do milênio que os estudos de 
videogame começaram a se moldar como um campo com as 
suas próprias conferências, revistas e organizações. Essa 
breve história tem sido uma espécie de corrida do ouro e uma 
competição para saber quem será o primeiro a apontar 
aspectos especiais dos jogos, a formatar o campo, a definir 
palavras e a apontar semelhanças e diferenças entre jogos e 
outras formas culturais. (Ibidem, p. 11, tradução livre11). 

 

Este trabalho deve ser encarado também como parte de um projeto 

maior, uma vez que integra o projeto de pesquisa temático em andamento A 

tradução intersemiótica: adaptação de obras literárias para novas mídias, do 

qual fazem parte outros pesquisadores que buscam, por meio da análise de 

objetos variados, estabelecer uma tipologia da tradução intersemiótica com 

base na teoria do discurso proposta por A.J. Greimas e colaboradores. A ideia 

de base é caracterizar a gramática da tradução intersemiótica, distinguindo-a 

ou, eventualmente, aproximando-a da tradução interlinguística, e descrever os 

efeitos de sentido decorrentes a partir de três diferentes instâncias do texto: o 

enunciado, a enunciação e o plano da expressão.  

No primeiro capítulo, descrevemos a metodologia de análise que é 

utilizada no corpus deste trabalho. Essa seção contém um breve histórico do 

desenvolvimento da semiótica da Escola de Paris e aplica alguns de seus 

conceitos em videogames para fins de exemplificação e ilustração. 

No capítulo seguinte, O videogame, apresentamos a análise semiótica 

de Assassin’s Creed II e algumas reflexões de game studies para entender um 

pouco mais sobre as especificidades desse objeto. Já a análise de Assassin's 

Creed – Renascença (a adaptação), comparada à do videogame, será 

desdobrada no capítulo O diálogo com o romance.  

Precisamos deixar claro desde já que os tópicos abordados em ambas 

as análises não representam todas as possibilidades de compreensão desses 

                                                
11 No original: The relatively short history of video games is complemented by an even shorter 
history of research. It is only around the turn of the millennium that video game studies began to 
come together as a field with its own conferences, journals, and organizations. This brief history 
has been something of a gold 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 to similarities and dissimilarities 
between games and other cultural forms. 
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dois objetos, mas, compreendem um recorte que optamos realizar para 

apresentar nossas reflexões e conclusões sobre o processo de adaptação. 

Por fim, no capítulo Caminhos abertos, adensamos as discussões sobre 

a adaptação do videogame para o romance e falamos de potencialidades, das 

escolhas que poderiam ter sido feitas e das que, de fato, foram efetuadas pelo 

autor; e, para isso, comparamos as estratégias de Assassin's Creed – 

Renascença com breves análises de caminhos possíveis traçados por alguns 

textos. Neste capítulo, também ensaiamos uma análise da adaptação num 

escopo mais abrangente, no nível das estratégias, para buscar compreender o 

romance também pelo viés de extensão de consumo dos videogames. 

Ressaltamos que este trabalho toca, mesmo que lateralmente, em muitas 

questões sensíveis e que não são consensuais entre teóricos, como a 

existência/inexistência de fronteiras entre os papéis de leitor e autor; as 

discussões sobre uma suposta “fidelidade” das adaptações e os desafios de elas 

alcançarem alguma identificação para com a obra original, dentre outras. Desde 

já, dizemos que não nos propomos a resolver tais controvérsias, até porque isso 

requisitaria um trabalho mais minucioso. No entanto, deixamos registradas 

nossas intenções de que esta pesquisa tente, ao menos, problematizar essas 

questões, apontando caminhos possíveis para desdobramentos futuros.  
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1. SOBRE A METODOLOGIA DE ANÁLISE  

 

Devido à necessidade de a análise levar em conta tanto a linguagem 

verbal como a não-verbal, bem como os aparatos tecnológicos que moldam o 

texto, a proposta é utilizar as ferramentas oferecidas pela Semiótica francesa, 

também conhecida como Escola de Paris. Foi na década de 1960 que o 

linguista Algirdas Julien Greimas fundou “um novo projeto de ciência, cuja 

principal indagação incidiria sobre o sentido construído no âmbito do texto (e 

não mais da palavra ou da frase), a que chamou ‘semântica estrutural’ (1966) 

e, logo em seguida, ‘semiótica’.” (TATIT, 2007, p. 187). 

 Ao pesquisar sobre os contos maravilhosos russos, Greimas propôs 

uma metodologia de análise estrutural dos textos conhecido como percurso 

gerativo de sentido, o qual prevê uma organização do conteúdo em três 

patamares de abstração: o fundamental, o narrativo e o discursivo12. 

No entanto, antes de avançarmos para as especificidades de cada um 

desses patamares, precisamos fazer um esclarecimento básico: o que a 

semiótica compreende como texto. 

A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e 
explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. [...] 

Um texto define-se de duas formas que se complementam: 
pela organização ou estruturação que faz dele um “todo de 
sentido”, como objeto da comunicação que se estabelece entre 
um destinador e um destinatário. A primeira concepção de 
texto, entendido como objeto de significação, faz com que seu 
estudo se confunda com o exame dos procedimentos e 
mecanismos que o estruturam, que o tecem como um “todo de 
sentido”. A esse tipo de descrição tem-se atribuído o nome de 
análise interna ou estrutural do texto. (BARROS, 2011, p.7, 

grifos da autora) 

 

Ao mesmo tempo, a autora aponta que a postura ideal para o exame 

dos sentidos do texto é compreendê-lo por duas vias complementares:  

 

 

 

                                                
12

 Cf. GREIMAS, A. J. Semântica Estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973. 
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[...] No entanto, o texto só existe quando concebido na 
dualidade que o define – objeto de significação e objeto de 
comunicação – e, dessa forma, o estudo do texto com vistas 
à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser 
entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos 
quanto dos fatores contextuais ou sócio-históricos de 
fabricação de sentido. Nos seus desenvolvimentos mais 
recentes, a semiótica tem caminhado nessa direção e 
procurado conciliar, com o mesmo aparato teórico-
metodológico, as análises ditas “interna” e “externas” do texto. 
(Ibidem, p.7-8, grifos da autora). 

 

Importante é frisar que a Semiótica estendeu seu campo de atuação à 

análise de textos não-verbais quando Louis Hjelmslev propôs a noção de 

função semiótica, que articula um plano do conteúdo (discurso; conceito 

análogo ao ‘significado’ saussureano) a um plano da expressão (maneira pela 

qual o conteúdo é manifestado; conceito equivalente ao ‘significante’) (cf. 

HJELMSLEV, 1975, p. 53-64). 

[...] [A semiótica] postula que o conteúdo pode ser analisado 
separadamente da expressão, uma vez que o mesmo conteúdo 
pode ser veiculado por diferentes planos de expressão (por 
exemplo, uma negativa pode ser manifestada pela palavra não 

ou por um gesto da cabeça ou do indicador). É, por conseguinte, 
uma teoria geral dos textos, quer se manifestem verbalmente, 
visualmente, por uma combinação de planos de expressão 
visual e verbal, etc. [...] É uma teoria gerativa, porque concebe o 
processo de produção do texto como um percurso gerativo, que 
vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto, 
num processo de enriquecimento semântico (FIORIN, 1995, 
p.166-167, grifo do autor). 

 

Assim, passaram a ser contempladas as variadas maneiras de 

expressão das linguagens não verbais, tais como a gestual e a visual. Essa 

ampliação possibilita a análise semiótica de textos como filmes, músicas, 

propagandas televisivas e das chamadas novas mídias como os videogames.  

De acordo com a teoria iniciada por Greimas, os elementos internos do 

texto circunscrevem um conjunto de significação. Tais elementos, se pensados 

à luz dos postulados pós-Hjelmslev, podem ser as variadas narrativas internas; 

as projeções de pessoa, de espaço e de tempo, os jogos de iluminação e de 

ângulos; o impacto de um sensor de movimentos na percepção do jogador; 

entre outros exemplos que cabem aos videogames. 
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1.1 O PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO 

 

A teoria semiótica compreende os textos como uma interlocução entre 

duas instâncias do discurso: o enunciador e o enunciatário, que não são o 

autor e o leitor reais, mas os perfis depreendidos do enunciado (cf. FIORIN, 

2008, p. 56). Num nível pressuposto, o enunciador manipula o enunciatário a 

crer nos valores do texto, e isso se desenrola por meio de um astucioso fazer 

persuasivo13, examinado por Tatit (2007): 

Para fazer com que o enunciatário creia em seu texto, o 
enunciador parte de um simulacro de tudo o que poderia 
constituir a instância do seu actante complementar: suas 
crenças, seus conhecimentos, seus afetos e seus valores. Tal 
simulacro, embora não passe de uma construção imaginária 
(um conjunto de hipóteses sobre o mundo do outro), baseia-se 
em consesos culturais, em acordos e decisões sobre o que 
deve ser considerado verdadeiro e confiável num determinado 
universo de discurso da comunidade. Do mesmo modo, o 
enunciatário faz um simulacro da visão de mundo e das 
intenções do enunciador para realizar o seu fazer 
interpretativo. A partir disso, as comunicações visam, antes de 
mais nada, a firmar um contrato fiduciário (estribado na 

confiança), que é a principal garantia para o estabelecimento 
de um contrato veridictório (aquele pelo qual as coisas ditam 
parecem verdadeiras). (p.205, grifos do autor). 

 

O fazer persuasivo é manifestado no texto por estratégias que podem 

ser investigadas em três níveis de abstração, detalhados a seguir. 

 

1.1.1 NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

O nível fundamental é a camada mais abstrata do percurso gerativo. 

Pressupõe que todo texto trabalha sobre uma categoria semântica básica, ou, 

então, que “diferentes elementos do nível de superfície podem significar a 

mesma coisa num nível mais profundo” (FIORIN, p. 16). Uma categoria 

semântica é necessariamente formada por um par de termos opostos, como 

                                                
13

 Em trabalho anterior, sugerimos que o enunciador de um videogame corresponde à equipe 
de desenvolvedores (designers, roteirista, ilustradores etc.), que manipula o enunciatário 
‘jogador previsto’ a ‘continuar jogando’ ou a ‘finalizar o jogo’ (Cf. SOUZA JUNIOR, 2009, p. 57).  
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vida/morte, natureza/cultura, liberdade/opressão, em que um dos polos é 

carregado de valor positivo – polo eufórico – e o outro, de negativo – polo 

disfórico (Ibidem, p. 21-23). 

O videogame Shadow of the Colossus (Sony, 2005), por exemplo, em 

que o jogador guia um jovem cavaleiro em sua épica jornada para ressuscitar 

uma garota, é um texto que, no fim das contas, fala de perseverança e de 

altruísmo. Podemos elencar o polo eufórico como a ‘fé’ – a insistência do 

garoto em cumprir sua missão e nos convencer da sua importância –, e o 

disfórico como a ‘descrença’ (seu contrário), que o sujeito ‘cavaleiro’ deve 

negar (SOUZA JÚNIOR, 2009, p.57-58). 

 

1.1.2 NÍVEL NARRATIVO 

 

Esta camada de abstração engloba as funções actanciais, que se 

relacionam em um programa narrativo. A sintaxe narrativa “deve ser pensada 

como um espetáculo que simula o fazer do homem que transforma o mundo” 

(BARROS, 2011, p.16) e que representa “tanto a história do homem em busca 

de valores ou à procura de sentido quanto a dos contratos e dos conflitos que 

marcam os relacionamentos humanos” (Idem). 

Grosso modo, eles [os actantes narrativos] podem ser 
pensados com base nas seguintes indagações: quem é o 
protagonista (sujeito narrativo), e ele faz o quê (ação) com qual 
objetivo (entrar em conjunção com um objeto-valor)? Qual 
figura ajuda o protagonista (adjuvante) e qual impede que a 
conjunção com o objeto se concretize (antissujeito)? Quem é o 
agente que impele a busca do sujeito (destinador) e como essa 

manipulação é realizada? (SOUZA JÚNIOR e MANCINI, 2015, 
p. 4, grifos nossos).  

 

Barros salienta que tais papéis “não são fixos ou estabelecidos de uma vez 

por todas, em cada percurso, mas variam de acordo com o progresso narrativo” e 

“dependem da posição que os actantes semióticos ocupam no percurso e da 

natureza dos objetos-valor com que se relacionam” (2011, p. 26). A semiótica 

prevê que as narrativas se organizam em uma sucessão de fases: manipulação, 

competência, ação ou performance e sanção. (cf. FIORIN 2008, p. 27-41).  



27 
 

Na fase de manipulação, um sujeito age sobre outro para levá-
lo a querer e/ou dever fazer alguma coisa. Quando um pai 
determina que o filho lave o carro, ocorre uma manipulação e o 
filho passa a ser um sujeito segundo o dever, embora não 
necessariamente segundo o querer. (Ibidem, p.29). 

 

Na etapa da competência, ocorre uma doação de valores modais, em 

que “um sujeito atribui a outro um saber e um poder fazer” (FIORIN, 1995, p. 

169). Exemplifiquemos. No videogame Assassin’s Creed II, o sujeito Desmond 

Miles, quando alertado por um personagem sobre como a máquina de resgate 

de memórias pode lhe ser útil para conhecer os planos dos inimigos, é dotado 

de um saber fazer. Naquele momento, ele tem os conhecimentos necessários 

para impedir a nova ordem mundial, mas ainda não possui o poder fazer. 

Apenas quando ele retorna da viagem ao passado, já dominando as mesmas 

habilidades do seu antepassado, é que passa a ser dotado de um poder fazer e 

é capaz de interromper o grupo adversário. 

A terceira fase é a ação ou performance, em que se dá a transformação 

principal da narrativa (cf. FIORIN, 1995, p. 169).   

Os videogames do encanador Mario, por exemplo, apresentam 
uma mesma performance em seus diversos títulos, que é o 
resgate da princesa. Quando ela é salva, Mario entra em 
conjunção com seu objeto-valor “resgatar princesa”. Em 

contrapartida, o dragão Bowser, o raptador, entrará em 
disjunção com seu objeto-valor “manter a princesa cativa” ( 

SOUZA JÚNIOR e MANCINI, 2015, p. 5, grifos nossos).  

 

A última fase do programa narrativo é a sanção, em que os sujeitos são 

recompensados ou punidos pela performance realizada. “Na chamada narrativa 

conservadora, porque tem a finalidade de reiterar os valores colocados na fase 

da manipulação, os bons são premiados [recebem uma sanção positiva] e os 

maus castigados [recebem uma sanção negativa]” (FIORIN, 1995, p. 168).   
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1.1.2.1 PROGRAMAS DE BASE E DE USO 

 

[...] os programas podem ser simples ou complexos, isto é, 
constituídos por mais de um programa hierarquizado (nesse 
caso diferencia-se o programa principal ou programa de base 
dos programas secundários ou de uso, pressupostos pelo 
programa de base (BARROS, 2011, p. 22, grifos nossos).  

 

Observamos essa complexidade narrativa em videogames de ação, por 

exemplo, em que um certo guerreiro deve derrotar diversos oponentes 

subordinados até chegar ao líder deles. Nesse caso, ‘derrotar os oponentes’ se 

torna uma narrativa dentro da narrativa maior ‘derrotar o líder’. Ou seja, para 

enfrentar o chefe, devemos, obrigatoriamente, vencer os oponentes subalternos. 

Barros (2011) nos mostra que os programas de uso podem ser 

programas narrativos doadores de competência, que têm em vista a realização 

da performance do programa de base.  

A competência é o programa de doação de valores modais ao 
sujeito de estado, que se torna, com essa aquisição, 
capacitado para agir. A performance é a representação 

sintático-semântica desse ato, ou seja, da ação do sujeito com 
vistas à apropriação dos valores desejados. (Ibidem, p.24-26, 
grifo da autora) 

 

Caso o programa de uso seja executado com sucesso, o programa 

secundário serve como adjuvante da narrativa principal, pois doa eventualmente um 

saber e/ou um poder fazer. Caso não ocorra a conjunção, o programa secundário 

tem função de antissujeito, pois se torna empecilho para o objetivo geral. 

 

1.1.3 NÍVEL DISCURSIVO 

 

O nível discursivo é o mais concreto dos três. Na semântica discursiva, as 

funções mais abstratas dos outros níveis são recobertas semanticamente por 

temas e figuras. Por exemplo, a função de antissujeito do nível narrativo pode 

ser recoberta por figuras como ‘cavaleiro’, ‘dragão’, ‘muralha’, ‘precipício’, 

‘tormenta’ etc. Da mesma forma, o tema da morte mobilizado por um videogame 

pode ser concretizado por figuras como ‘combates físicos’, ‘perda da alma’, 

‘desmaterialização’ ou outras. A recorrência desses traços semânticos recebe o 
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nome de isotopia14, que pode ser analisada pelo exame dos percursos 

figurativos e/ou temáticos (BARROS, p. 74-75). Como aponta Fiorin, as isotopias 

moldam nossa interpretação dos textos ao oferecerem um plano de leitura: 

Inúmeras vezes ouvimos dizer que o texto é aberto e que, por 
isso, qualquer interpretação de um texto é válida. Quando se 
diz que um texto está aberto para várias leituras, isso significa 
que ele admite mais de uma e não toda e qualquer leitura. Qual 
é a diferença? As diversas leituras que um texto aceita já estão 
nele inscritas como possibilidades. Isso quer dizer que o texto 
que admite múltiplas interpretações possui indicadores dessa 
polissemia. Assim, as várias leituras não se fazem a partir do 
arbítrio do leitor, mas das virtualidades significativas presentes 
no texto. [...] 

O que dá coerência semântica a um texto e o que faz dele uma 
unidade é a reitação, a redundância, a repetição, a recorrência de 
traços semânticos ao longo do discurso (FIORIN, 2008, p. 112). 

Ocorre que todo ato de enunciação pressupõe um eu-aqui-agora (Ibidem, 

p. 56). Quem diz sempre é um eu inscrito em um lugar e em determinado ponto 

no tempo. Por isso, o nível discursivo também pode ser explorado em termos de 

uma sintaxe, que responde pela projeção das categorias de pessoa, espaço e 

tempo da enunciação. Ao projetar essas categorias, o enunciador simula maior 

ou menor distância do texto, conforme esclarece Tatit (2007): 

Com a debreagem enunciva, o enunciador provoca um efeito de 
distanciamento do seu lugar enunciativo. Instaura um assunto, ao 
qual se reporta em terceira pessoa (“ele”), tratado em outro tempo 
(“então”) e outro espaço (“lá”) que não os da enunciação. Com a 
debreagem enunciativa, o enunciador provoca um efeito de 
aproximação de sua própria instância, na medida em que se 
manifesta em primeira pessoa (“eu”) e simula estar atuando num 
espaço e tempo presentes (“aqui” e “agora”). Ambos os efeitos 
são ficções que devem ser tomadas como estratégias 
persuasivas desenvolvidas pelo enunciador geral do texto. 
Fazendo uso da debreagem enunciva, ele causa a impressão de 
objetividade, o que pode ser útil em alguns gêneros literários 
(como o épico), numa tese acadêmica ou na confecção da 
primeira página de um jornal diário. Atendo-se à debreagem 
enunciativa, o enunciador investe na impressão de subjetivdade, 
o que pode favorecer outros gêneros literários (como o 
romântico), os textos de depoimento ou confidência e as 
manifestações líricas de modo geral. Todas essas estratégias têm 
como objetivo fazer com que as coisas ditas pareçam, de acordo 
com o contexto discursivo, verdadeiras. (p. 203, grifos nossos). 

                                                
14

 Empregou-se esse termo inicialmente na Física, em que isótopos servem para designar 
elementos do mesmo número atômico, mas de massas diferentes (FIORIN, 2008, p.112). 
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Quer dizer, o enunciador instala ou não, no interior do discurso, um 

correspondente à instância do ‘eu’ pressuposto da enunciação, de acordo com 

os efeitos de sentido que deseja maquinar. Com a debreagem enunciativa, 

projeta um narrador em primeira pessoa e, com a debreagem enunciva, um 

narrador em terceira pessoa. Sabemos que o ‘eu’ pressuposto solicita um ‘tu’ 

pressuposto, e isso também se aplica aos actantes discursivos projetados. Desta 

maneira, o narrador, seja em primeira ou terceira pessoa, sempre pressuporá um 

narratário. E, assim como o enunciador instala no texto um narrador, este pode, 

por sua vez, delegar a palavra internamente a personagens, os interlocutores – 

instâncias que também requisitam interlocutários (cf. FIORIN, 2008). 

Exemplifiquemos. Notamos que no videogame Alan Wake (Remedy, 

2010), o enunciador projeta um narrador em primeira pessoa – uma voz em off 

que conta sua história. Como Wake fala de si próprio e com verbos na primeira 

pessoa, fica explícito que o enunciador se vale de debreagens enunciativas. 

Além de ser narrador semiótico, o escritor é também o protagonista do jogo, ou 

seja, um interlocutor, que conversa com sua esposa Alice e também com 

outros personagens (seus interlocutários). 

 

Figura 5: Captura de tela de Alan Wake (Remedy, 2010). 

 

Caso a narração fosse em terceira pessoa, como no exemplo a seguir, o 

enunciador estaria lançando mão de uma debreagem enunciva: 
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Figura 6: Captura de tela de Super Mario World 2: Yoshi’s Island (Nintendo, 1995) 

 

Consideramos importante ressaltar que os três níveis do percurso 

gerativo referem-se ao plano do conteúdo. A iluminação, as cores, os planos de 

câmera, a sonoridade e outros elementos sensoriais também são contemplados 

pela Semiótica: configuram o plano da expressão, cuja análise é de grande 

importância para se depreender o sentido geral de determinados textos e alguns 

efeitos de sentido. Em um poema concreto, por exemplo, a disposição dos 

versos na página é um elemento necessário à compreensão do sentido final do 

texto; a trilha sonora e os jogos de câmera podem ser usados para potencializar 

o efeito de sentido de suspense de um filme; e assim por diante. 

Sendo o videogame um texto sincrético, diversas linguagens (visual, sonora, 

verbal etc.) concorrem para a construção de um significado. Por isso a importância 

de se levar em conta elementos de diferentes tipos de expressão.  

 

1.2 O SINCRETISMO ACTANCIAL 

 

Hjelmslev (1975) define o sincretismo como superposição ou intersecção 

entre determinadas grandezas simultaneamente nos planos do conteúdo e da 

expressão. Isso ocorre, por exemplo, quando os papéis de dois actantes 

discursivos se misturam. Se em alguns textos as funções de narrador e de 

interlocutor, por exemplo, apresentam limites bem demarcados, em outros 
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essas aparentes balizas são anuladas. 

Já apuramos anteriormente que, no videogame Shadow of the Colossus 

(imagem abaixo), existe uma espécie de sincretismo entre sujeito narrativo 

(protagonista) e jogador previsto (enunciatário), construído por meio de uma 

série de estratégias discursivas (cf. SOUZA JUNIOR, 2009, p.52-59). Ou seja, 

neste caso, é como se o papel do jogador se confundisse com o do 

personagem principal.  

Por exemplo: quando o guerreiro controlado pelo jogador desmaia, a tela 

escurece; quando ele está enfraquecido, a tela fica embaçada. Nesses 

momentos, é como se o jogador compartilhasse da visão do protagonista. Os 

desenvolvedores se valem da debreagem enunciativa do campo visual, entre 

outros artifícios, a fim de neutralizar as diferenças entre o jogador e o sujeito 

narrativo e, assim, potencializar este sincretismo actancial específico, que 

causa um efeito de mistura de realidades. 

1.3 OS NÍVEIS DE PERTINÊNCIA: OBJETOS E CENAS 

 

Existem variadas maneiras de se abordar um videogame enquanto 

objeto de estudo. Podemos nos debruçar especificamente sobre as estratégias 

discursivas que se materializam somente quando o jogador pressiona o botão 

iniciar ou, por outro lado, considerar os elementos contextuais pré-aventura, 

incluindo as opções de personalizar a resolução de tela e ativar/desativar 

funções como legendas, sangue explícito e outras. Podemos também encarar o 

ato de jogar como um processo cognitivo, pelo qual o jogador vai adquirindo ou 

melhorando suas habilidades ao longo do jogo. 

Apesar de os jogos poderem ser diferentes quanto à sua 
estrutura, um jogador se aproxima de cada jogo com qualquer 
repertório de habilidades que ele ou ela possuam, e depois 
aperfeiçoa essas habilidades no processo de jogar. Jogar é 
aperfeiçoar o seu repertório de habilidades, e o desafio do 
design de jogos é trabalhar com o conjunto de habilidades do 
jogador ao longo do jogo (JUUL, 2005, p. 5, tradução livre15). 

                                                
15

 No original: Though games may be different in structure, a player approaches every game 
with whatever repertoire of skills he or she has, and then improves these skills in the course of 
playing the game. To play a game is to improve your repertoire of skills, and the challenge of 
game design is to work with the skill set of the player through the game. 
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Podemos ainda focar a análise na experiência de um jogador que interage 

sozinho com o videogame ou então nas relações possíveis entre dois ou mais 

jogadores simultâneos, se a nossa intenção for evidenciar alguma questão que 

somente essa abordagem nos forneça. E podemos destacar um jogo de uma 

franquia e analisar suas estratégias em especial ou considerá-lo numa 

perspectiva mais abrangente, como uma peça de uma estratégia global, que 

envolve os outros títulos da série, produtos diversos e campanhas de marketing.  

Focar a análise nas relações offline não significa que menosprezamos 

as relações on-line, por exemplo, mas que decidimos pôr em evidência esse 

nível de análise porque julgamos que ele nos fornecerá bons dados para testar 

as nossas hipóteses. Mas podemos ir ampliando a discussão, passando a 

tratar o texto com seu suporte, o entorno, as situações. A semiótica entende 

cada uma dessas camadas de análise como níveis de pertinência. 

Fontanille (2005) propõe um percurso gerativo do plano da expressão16, 

que pode ser compreendido como uma hierarquia de níveis de pertinência e 

que vai (exatamente nessa ordem): dos signos aos textos; dos textos aos 

objetos; dos objetos às cenas; das cenas às estratégias e das estratégias às 

formas de vida. A passagem de um nível para outro visa a “resolver a 

heterogeneidade no nível superior” (Ibidem p. 36).  

Mesmo não nos debruçando sobre as especificidades de cada nível de 

pertinência (abordaremos, essencialmente, objetos e estratégias), notamos que 

a proposta de Fontanille será bastante útil para dimensionar as análises deste 

trabalho e guiar-nos rumo a algumas conclusões gerais. Apesar de os 

exemplos usados por Fontanille para adensar os níveis de pertinência não 

serem videogames, ousamos aplicar o percurso gerativo da expressão ao 

nosso corpus e ensaiar algumas aproximações. 

Esclarecido o objetivo deste tópico, cabe-nos dizer que as análises 

apresentadas nesta dissertação se voltam inicialmente para os objetos, na sua 

relação com as cenas. Segundo Fontanille, os objetos “são estruturas 

materiais, dotadas de uma morfologia, de uma funcionalidade e de uma forma 

                                                
16 Segundo Fontanille, os níveis de pertinência do plano do conteúdo já são conhecidos: 
correspondem ao percurso gerativo de significação (2005, p. 15). 
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exterior identificável, cujo conjunto é destinado a um uso ou uma prática mais 

ou menos especializada (Ibidem, p. 19, grifo do autor).  

Para o autor, que exemplifica esse nível com a análise da afixagem de 

um cartaz, passar a uma semiótica dos objetos significa poder levar em 

consideração os suportes de fixação, o “entorno no qual está inserido e que lhe 

confere eficácia enunciativa e pragmática: a rua, o muro, os corredores, as 

plataformas do metrô etc.” (ibidem, p. 19). Já “na perspectiva de uma 

semiologia das escrituras, por exemplo, passa-se a levar em consideração o 

livro, o pergaminho, a placa, a embalagem e o empacotamento” (ibidem, p. 38). 

Já o nível das cenas envolve a atualização do objeto por uma prática (o 

jogar, o ler), que implica, por sua vez, a relação entre diferentes papéis 

actanciais representados pelo texto ou pela própria imagem, pelo suporte e por 

elementos do entorno (Ibidem p. 40). 

A experiência dos objetos é, portanto, aquela dos corpos 
materiais, destinados a um duplo uso (suporte de marcas e 
manipulações práticas) [...]. 

Em síntese, o objeto-suporte de escritura integra o texto, 
fornecendo uma estrutura de manifestação figurativa para os 
diversos aspectos de sua enunciação.  

Por outro lado, enquanto corpo material, esse objeto está 
destinado a práticas, e o uso dessas práticas são eles próprios 
enunciações dos objetos. Da mesma forma, o objeto só pode 
carregar traços desses usos (inscrições, marcas de uso, 
depósito etc.), isto é, traços enunciativos que permaneçam de 
sua enunciação-uso global de forma virtual e pressuposta. É 
necessário, portanto, também nesse caso, passar ao nível 
superior, aquele da estrutura semiótica das práticas, para 
encontrar manifestações observáveis dessas enunciações [...]. 
(Ibidem, p. 22-23) 

 

Neste trabalho, consideramos videogame e romance em seus usos 

específicos e conhecidos socialmente e cuja significação se molda não apenas 

decifrando os textos-enunciados (o jogo ou o romance em si) que estão inscritos 

nos objetos, mas levando em conta também a afixagem a que estão submetidos 

(o videogame vem instalado em um DVD que, por sua vez, é adesivado com a 

identidade visual da franquia e inserido em uma capa protetora estilizada com o 

manual de instruções; já o romance é escrito em um suporte de papel, o livro, 

em seu formato convencional, com capa, contra-capa, orelhas etc.).  
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Atentamos também para as marcas da enunciação-enunciada17, que 

remetem a certas cenas e práticas: o jogo deve ser rodado em um console e 

associa o apertar de botões a diferentes mecânicas projetadas num televisor; o 

romance traz uma narração em prosa manifestada por texto escrito impresso à 

tinta em livro, que deve ser folheado.  

Logicamente, como salienta Fontanille, são tênues as fronteiras dos 

objetos para com as cenas. Por ora, o importante a ser destacado é que 

trataremos videogame e romance, nas análises que seguem, inicialmente com 

uma semiótica dos objetos na sua correlação com o nível de pertinência 

imediatamente superior. Posteriormente, no capítulo Caminhos Abertos, 

ensaiaremos uma análise no nível da estratégia. 

 

                                                
17 “Podemos distinguir, pois, no texto, a enunciação enunciada e o enunciado enunciado. 
Aquela é o conjunto de elementos linguísticos que indica as pessoas, os espaços e os tempos 
da enunciação, bem como todas as avaliações, julgamentos, pontos de vista que são de 
responsabilidade do eu, revelados por adjetivos, substantivos, verbos, etc. O enunciado 
enunciado é o produto da enunciação despido das marcas enunciativas. (FIORIN, 2008, p.78, 
grifo do autor). 
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2. O VIDEOGAME 

 

Conforme descrito no capítulo introdutório desta dissertação, Assassin’s 

Creed II, da produtora francesa Ubisoft Montreal e que já vendeu mais de 10 

milhões de unidades pelo mundo18, é a obra que originou a adaptação em 

romance Assassin’s Creed II: Renascença (BOWDEN, 2011). Juntos, jogo e 

romance constituem o objeto de análise deste trabalho. 

 

Figura 7: Ezio salta para um ataque fatal em Assassin’s Creed II. (Disponível em: 
<assassinscreed.ubi.com>. Acesso em: 20 jan 2015). 

Para iniciar a discussão, sugerimos uma pergunta básica: o que é um 

jogo? Jesper Juul (2005) nos mostra que o modelo clássico de jogos consiste 

de seis características que funcionam em três níveis diferentes: “o nível do jogo 

em si, como um conjunto de regras; o nível de relação do jogador para o jogo; 

e o nível da relação entre a atividade de jogar e o resto do mundo” (Ibidem, p.6, 

tradução livre19). Segundo o modelo apresentado por Juul, um game pode ser 

definido basicamente como: 

                                                
18 Segundo o VG Chartz, site que monitora vendas de videogames, haviam sido 
comercializadas, até março de 2014, 5,08 milhões de cópias do jogo para o console Xbox 360 
e outras 5,27 milhões para PlayStation 3. (Disponível em: <http://tinyurl.com/vgchartzacreed>. 
Acesso em 23 de março de 2013.). 

19 No original: [...] the level of the game itself, as a set of rules; the level of the player’s relation 
to the game; and the level of the relation between the activity of playing the game and the rest 
of the world. 



37 
 

1. um sistema formal baseado em regras; 
2. com resultados variáveis e quantificáveis; 
3. em que aos diferentes resultados são atribuídos diferentes 
valores; 
4. onde o jogador exerce esforço a fim de influenciar o 
resultado; 
5. o jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado; 
6. e as consequências da atividade são opcionais e 
negociáveis. (Ibidem, p. 6-7, tradução livre20) 

 

 Devemos prosseguir com a análise de Assassin’s Creed II levando em 

conta essas particularidades, principalmente os itens que denotam que um jogo 

não se desenrola sozinho, mas depende do desempenho do jogador para 

definir seus “resultados” (os quais podem ser interpretados como o jogador 

atuar para que o protagonista persiga seu objeto-valor, por exemplo). 

 Segundo Salen e Zimmerman, “um jogo significativo emerge da relação 

entre a ação do jogador e dos resultados do sistema; é o processo pelo qual 

um jogador toma medidas dentro do sistema concebido para um game e o 

sistema responde à ação (2004, p. 34, tradução livre21). Os autores apresentam 

uma tabela, reproduzida abaixo, que relaciona diversos elementos que são 

referidos eventualmente como constituintes da definição de jogo pelos 

respectivos teóricos que os elencam em suas definições.  

 

                                                
20

 No original: 1. a rule-based formal system; 

2. with variable and quantifiable outcomes; 

3. where different outcomes are assigned different values; 

4. where the player exerts effort in order to influence the outcome; 

5. the player feels emotionally attached to the outcome; 

6. and the consequences of the activity are optional and negotiable. 

 
21

 No original: Meaningful play in a game emerges from the relationship between player action 
and system outcome; it is the process by which a player takes action within the designed 
system of a game and the system responds to the action. The meaning of an action in a game 
resides in the relationship between action and outcome. 
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Figura 8: Elementos de definição de jogo (In SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 79) 

 

Essa tabela nos fornece um panorama de como os teóricos de game 

studies não se veem em total consenso e, ao mesmo tempo, mostra-nos quais os 

elementos mais citados e que, portanto, têm mais aceitação entre os estudiosos e 

solidez nesse campo. A tabela serve também como um prelúdio para que os 

autores apresentem sua própria definição de jogo: “Um jogo é um sistema no qual 

jogadores se engajam em um conflito artificial, definido por regras, que resulta em 

um resultado quantificável” (Ibidem, p. 11, tradução livre22). 

Após esse curto resumo do que define um jogo e quais suas 

características peculiares, guardemos essas informações para podermos 

avançar à análise do nosso primeiro texto. 

 

 

 

 

 

                                                
22

 No original: A  game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by 
rules, that results in a quantifiable outcome. 
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2.1 RESGATE DE MEMÓRIAS 

 

Meu nome é Desmond Miles. Eu sou um prisioneiro de guerra. 
Uma guerra que eu nunca soube que existia, travada por dois 
grupos que nunca pensei que fossem reais: Templários e 
Assassinos. A Animus me mostrou a verdade. As coisas que 
eu vi, as coisas por que eu passei... Mil anos de história 
correndo em minhas veias, trazidas à vida por esta máquina. 
Eles a estão usando, usando a mim para procurar algo 
chamado A Maçã. É um artefato, um dos muitos chamados 
"Pedaços do Éden". Os Templários os coletam, dessa maneira 
eles permanecem no poder. Se os Templários colocarem as 
mãos em um outro artefato, então tudo vai mudar. Eles querem 
fazer de nós seus escravos. Meu nome é Desmond Miles, e 
esta é a minha história. (ASSASSIN'S CREED II. Narração de 
abertura, Ubisoft, 2009, tradução livre23). 

 

Depois que o jogador pressiona o botão de seu controlador para 

confirmar o ingresso na aventura de Assassin’s Creed II, o texto destacado 

acima começa a ser narrado pelo protagonista do jogo, Desmond Miles. A 

contextualização oral é paralela à exibição de cenas do presente e de 

memórias, as quais irrompem na tela de maneira dinâmica, com cortes rápidos 

e jogos de ângulos, durante um minuto e meio.  

Logo após a cena introdutória, em que o narrador Desmond ambienta a 

história no tempo e no espaço, é que o jogador passa a ter de fato o controle 

do protagonista Desmond. A partir daí, o rapaz inicia uma jornada em busca 

das razões pelas quais está imerso em uma batalha milenar entre dois grupos 

rivais: Assassinos e Templários. 

 A partir de diversos elementos que serão posteriormente elucidados, 

percebemos que Desmond é um rapaz que vive na contemporaneidade e que 

deve se inserir em uma espécie de máquina de memórias, chamada Animus, a 

fim de resgatar a vida de antepassados.  

                                                
23

 No original: My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, 

waged by two groups I never thought were real: Templars and Assassins. The Animus showed 

me the truth. The things I've seen, the things I've been… A thousand years of history flowing 

through my veins, brought to life by this machine. They're using it, using me to search for 

something called The Apple. It's an artifact, one of the many so called 'Pieces of Eden'. 

Templars collect them, that's how they stay in power. If the Templars get their hands on another 

one, then everything will change. They want to make us all their slaves. My name is Desmond 

Miles, and this is my story. 
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Figura 9:Desmond deitado na Animus e prestes a resgatar memórias (Ubisoft, 2009). 

 

Quando o faz, acaba por aprender mais sobre a rivalidade entre os 

grupos inimigos a fim de impedir que os Templários capturem as relíquias 

Pedaços do Éden, as quais concederiam a seus detentores, no fim das contas, 

a dominação do mundo. O protagonista, bem como seus antecessores, integra 

o Credo dos Assassinos, grupo que tem se esforçado durante séculos para que 

os planos dos Templários não se concretizem. Para dar prosseguimento a esse 

fado, Desmond deve, em Assassin’s Creed II, resgatar a vida do florentino Ezio 

Auditore. Com as memórias dos acontecimentos do seu antepassado, Desmond 

acredita que obterá as informações que precisa para desmembrar os Templários no 

presente. Por enquanto, saibamos que a maior parte da ação do jogo se concentra 

no passado, nas memórias.  
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Figura 10: Ezio perfura templários com suas adagas (Ubisoft, 2009). 

 

Uma questão que vale a pena ser mencionada é o realismo dos cenários 

e personagens presentes em Assassin’s Creed II, possibilitado pelos avanços 

tecnológicos recentes no campo dos videogames. Os canais de Veneza, com 

seus píers de madeira e gôndolas, por exemplo, parecem ter sido replicados 

diretamente da Itália Renascentista. 

As representações nos jogos não existem isoladamente do resto 
da cultura. Elas se fiam em convenções elaboradas a partir de 
gêneros narrativos em outras mídias. Embora os jogos possam 
oferecer espaços fictícios e fantásticos, esses espaços são quase 
sempre familiares de alguma forma para os jogadores. O espaço 
profundo de Asteroids [um jogo muito popular nos anos 1980, em 
que o jogador interage com uma nave espacial para destruir 
asteróides sem se deixar atingir pelos seus fragmentos] não é algo 
que qualquer um de nós tenha experimentado diretamente, mas é 
parte de uma concepção de universo encontrada nas histórias de 
escritores de ficção científica e de astrofísicos. Os jogadores 
podem apreciar a narrativa do jogo, mesmo que nunca tenham 
pilotado uma nave espacial em um campo de asteróides, por causa 
das convenções familiares de sua representação. (SALEN; 
ZIMMERMAN, op. cit., p. 401, tradução livre24). 

                                                
24

 No original: Representations in games do not exist in isolation from the rest of culture. They 
rely on conventions drawn from narrative genres in other media. Although the playgrounds of 
games may offer fictive and fantastical spaces, these spaces are almost always familiar in some 
way to players. The deep space of Asteroids is not something any of us have experienced 
directly, but it is part of a genre-based universe found in the stories of science fiction writers and 
astrophysicists. Players can appreciate the narrative of the game even if they have never 
piloted a space ship in a field of asteroids, because of the familiar conventions of its 
representation.  
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Quando Desmond Miles deita na Animus e fecha os olhos, a tela é 

invadida por feixes de luz, uma profusão de códigos genéticos e frases como 

“Procurando por dados de memória relevantes” e “Acessando memória” 

(traduções livres25). Somente quando a sequência da busca pelas memórias é 

completada, o jogador acessa a vida do antecessor de Desmond.  

 

Figura 11: Momento após Desmond deitar na Animus pela primeira vez (Ubisoft, 2009). 

 

A partir daí, o controle do jogador passa de Desmond, um rapaz 

consciente da importância de seu papel na derrocada dos Templários, para Ezio 

Auditore – um florentino que não se preocupava com muitas coisas além de 

arranjar brigas e vaguear à noite pelas ruas de Florença, em fins do século XV.  

A boemia do italiano, entretanto, termina bruscamente quando 

condenam e executam seu pai e seus dois irmãos por supostas conspirações 

contra a cidade. Movido por um sentimento intenso de vingança, Ezio inicia 

uma jornada a fim de matar todos aqueles que contribuíram para o trágico fim 

da sua família. Ele aprende uma série de técnicas de combate e de agilidade 

para entrar no Credo dos Assassinos, ao qual seu pai pertencia. 

Concomitantemente, o jovem descobre que Uberto Alberti, executor de 

seu pai, pertence à Ordem dos Templários, grupo que caça certas relíquias a 

fim de obter o poder das Cidades-Estado, até mesmo do Vaticano, e, no fim 

das contas, dominar o mundo. Se quiser vingar seu pai, Ezio terá que se tornar 

um Assassino também.  

 

                                                

25 No original: Searching for relevant memory data e accessing memory, respectivamente. 
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2.2 ACTANTES SINCRETIZADOS 

 

A todo tempo, o foco narrativo passa de Desmond a Ezio, que é o 

personagem controlado pelo jogador na grande parte do jogo; mas também 

ocorre no sentido inverso, de Ezio para Desmond. No entanto, apesar de 

estarmos em espaços e em tempos diferentes ao controlar cada personagem, 

muitos elementos do jogo nos incitam a pensar que Desmond e Ezio não 

necessariamente são dois actantes26 bem definidos e distintos. Por exemplo: 

1) Ezio e Desmond têm o mesmo rosto; 

2) Tanto Ezio quanto Desmond possuem a “visão de águia”27, uma 

espécie de sexto sentido que permite identificar inimigos e símbolos ocultos 

(ver figura abaixo); 

 

Figura 12: Exemplo da visão de águia ativa (Ubisoft, 2009). 

 

3) No final da história, quando Ezio se encontra com a entidade Minerva, ela 

diz querer transmitir uma mensagem “através de Ezio” e o chama de Desmond;  

4) Enquanto a campanha de Ezio na Itália vai se prolongando no tempo 

e ele aprende uma série de habilidades – de saltar prédios usando parkour a 

                                                
26

 Greimas e Courtés (2008, p. 22) dispõem que “Na progressão do discurso narrativo, o 
actante pode assumir um certo número de papéis actanciais, definidos simultaneamente pela 
posição do actante no encadeamento lógico da narração (sua definição sintática) e por seu 
investimento modal (sua definição morfológica). Assim, o herói só o é em certas posições da 
narrativa: não era herói antes, pode não ser herói depois.” 

27
 No original: Eagle vision. 
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atacar letalmente seus inimigos usando adagas – Desmond, em outro tempo, 

passa a compartilhar das mesmas habilidades; 

5) A narrativa de Ezio tem função de adjuvante em relação à narrativa 

principal. Ou seja, a conjunção de Ezio com seu objeto constitui-se como 

programa de uso da narrativa de Desmond. Como sabemos que a relação entre 

um programa de uso e um programa de base se dá a partir da performance de 

um mesmo sujeito (conferir Capítulo 2), tal articulação entre os programas 

narrativos reforça o entendimento de que ambos sejam um mesmo actante. 

O jogador se pergunta em diversos momentos da campanha quem é Ezio 

e quem é Desmond, quando os dois de fato parecem ter se fundido em um só. 

Para a semiótica, trata-se de um sincretismo actancial (neutralização das 

diferenças discursivas, ver Capítulo 2) entre Desmond, sujeito da narrativa 

principal, e Ezio, sujeito da narrativa de uso. E é a recursividade desse 

sincretismo em uma espécie de vai-e-vem no espaço e no tempo que possibilita 

muitos dos desdobramentos narrativos do videogame, como Desmond ter 

conhecimento dos planos dos Templários via memória de Ezio e buscar na vida 

do antepassado pistas para desarticular os inimigos no presente. 

 

2.3 SINTAXE DISCURSIVA: PROJEÇÃO DE PESSOA 

 

Em Assassin’s Creed II, vimos que a debreagem enunciativa de pessoa 

é revelada nos primeiros instantes, quando a voz do protagonista anuncia “Meu 

nome é Desmond Miles”. No entanto, o jogador não observa o mundo a partir 

da visão de Desmond, mas de um ponto que o engloba28, o que podemos 

classificar como uma debreagem enunciva do plano visual. Em outras palavras, 

neste momento, coexistem a projeção de pessoa enunciativa (primeira pessoa) 

do verbal e a enunciva (terceira pessoa) do visual. 

                                                
28

 Na terminologia dos videogames, Assassin’s Creed II é classificado como um jogo em 

terceira pessoa, em que o jogador observa a figura do personagem projetada na tela. Já os 

jogos em primeira pessoa são aqueles em que o enunciatário toma conhecimento do universo 

discursivo projetado a partir de um simulacro da visão do protagonista. O manual criado pela 

Associação Internacional de Jornalistas de Game (IGJA, na sigla em inglês) define o jogo em 

primeira pessoa como “qualquer jogo em que o jogador observa a ação através dos olhos do 

personagem durante a maioria de ou todo o gameplay” (2007, p.73, tradução livre). 
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Figura 13: Assassin’s Creed II, captura de tela (Ubisoft, 2009). 

 

Acontece que essa narração em primeira pessoa do verbal é restrita 

apenas aos acontecimentos do presente. No passado, a linguagem verbal 

manifesta outro narrador, em terceira pessoa – a saber, a Ubisoft, produtora do 

videogame. Logo, o enunciador explora uma estratégia que reforça, nos fatos 

do passado, o efeito de distanciamento, despido da subjetividade de um 

narrador-personagem. 

 

Figura 14: A função de narrador do passado é recoberta pela Ubisoft (2009) - momento 1. 
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Figura 15: A função de narrador do passado é recoberta pela Ubisoft (2009) - momento 2. 

 

Curioso é notar que a Ubisoft é a enunciadora do texto-jogo. Quer dizer, 

na manipulação pressuposta, impulsiona o sujeito ‘jogador’ a entrar em 

conjunção com o objeto-valor ‘finalizar o jogo’. Se, no exemplo acima, a 

projeção de pessoa se definisse em relação à instância da enunciação, 

deveríamos observar na tela manifestada uma frase como “Eu, a Ubisoft, 

apresento...”. Mas não é o que ocorre. Em vez disso, há uma suspensão da 

oposição actancial: a terceira pessoa (A Ubisoft apresenta) é utilizada em vez 

da primeira, caracterizando uma embreagem29 enunciva, a qual reforça o efeito 

de sentido de objetividade. 

Nos acontecimentos do presente, em que Desmond conta sua jornada, 

ele é um narrador, mas também o protagonista do jogo. Ou seja, o personagem 

Desmond é, do ponto de vista dos actantes discursivos, narrador e interlocutor. 

No que se refere aos actantes narrativos, é o sujeito da narrativa principal 

(veremos mais sobre os programas narrativos no item 3.6). 

Já nos acontecimentos do passado, Desmond não aparece 

explicitamente como interlocutor ou narrador. Depois de Desmond deitar na 

                                                
29

 A embreagem se define como “uma suspensão das oposições de pessoa, de tempo ou de 
espaço. Assim, quando o pai diz ao filho “O papai não quer que você faça isto”, suspende-se a 
oposição entre o eu e o ele, empregando-se a terceira pessoa em lugar da primeira. [...] A 
embreagem é utilizada para criar efeitos de sentido.” (FIORIN, 2008, p. 74, grifos do autor). 
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Animus, um novo narrador verbal se insere, a Ubisoft, como vimos há pouco. 

Ou seja, o ator Desmond deixa de recobrir a função de narrador para ceder 

espaço a um novo narrador, um narrador-observador. Ezio é quem assume, 

desta vez, as funções de interlocutor e de sujeito da narrativa. 

Temos então, personagens que assumem diferentes papéis discursivos 

e narrativos de acordo com os momentos de referência ou, em outras palavras, 

há um deslocamento de funções que acompanha a projeção de tempo. 

Compreender esse deslocamento é crucial para analisarmos o jogo de vozes 

que é bastante recorrente neste videogame. 

Feito esse pequeno aparte, voltemos à especificidade do narrador. 

Vimos no começo desta seção que o videogame mantém um narrador visual 

enuncivo, pois projeta uma visão do cenário que engloba o protagonista, aliado 

ao narrador verbal que, no momento de referência presente, é enunciativo e, 

nos pretéritos, enuncivo. A verdade é que esse narrador visual é 

predominantemente enuncivo. Isso porque, apesar de observamos Desmond e 

Ezio com um certo distanciamento na maior parte do jogo, há momentos em 

que compartilhamos da mesma visão deles. Um exemplo é quando o rapaz do 

presente entra na Animus, e temos uma vista de dentro da máquina para fora 

dela e uma sequência visual que remete ao fechar de olhos. Nesses 

momentos, a narração visual também é enunciativa.  

 

Figura 16: Ponto de vista do protagonista Desmond deitado na Animus (Ubisoft, 2009). 
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Essa captura de tela também nos ajuda a compreender melhor como 

funciona a delegação de voz interna, em que o narrador cede espaço para o 

interlocutor. A debreagem interna é uma estratégia que confere efeito de 

verdade, de “ilusão de ouvir o outro, ou seja, suas ‘verdadeiras’ palavras” 

(FIORIN, 2008, p. 67). Neste caso, uma delegação de voz visual, trata-se de 

ver com seus próprios olhos o que o personagem vê naquele momento (o que, 

portanto, instaura efeito de sentido de aproximação).  

Essa estratégia de "presentificação" dos fatos – ver o que o personagem 

vê e ouvir as palavras do próprio personagem “em tempo real” – é utilizada 

fartamente nas debreagens internas tanto nos acontecimentos do presente 

(Desmond) quanto nas dos acontecimentos do passado (Ezio). 

 

2.4 SINTAXE DISCURSIVA: PROJEÇÃO DE ESPAÇO E DE TEMPO 

 

Antes de seguirmos para as projeções de espaço e de tempo, cabe fazer um 

esclarecimento. No primeiro videogame da franquia, Desmond resgata as memórias 

de Altair, um assassino que objetivava eliminar figuras históricas que propagaram 

as Cruzadas em fins do século XII. Por sua vez, em Assassin’s Creed II, Desmond 

resgata a história do florentino Ezio Auditore. No jogo que analisamos, o passado 

projetado pelo enunciador para as aventuras das memórias é o século XV, não 

mais o século XII do primeiro título; e o espaço projetado é a Itália Renascentista, 

não mais Jerusalém e cidades árabes da Idade Média.  

 Tempo de Desmond Tempo do antecessor 

AC Dias atuais Século XII 

AC II Dias atuais Século XV 

 
Tabela 2: Relação de projeção de tempo em Assassin’s Creed e Assassin’s Creed II. 
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 Espaço de Desmond Espaço do antecessor 

AC Abstergo  Israel; Síria 

AC II Abstergo e esconderijo 

assassino 

Itália Renascentista 

 

Tabela 3: Relação de projeção de espaço em Assassin’s Creed e Assassin’s Creed II. 

 

Observamos que a temporialização de Desmond permanece a mesma 

tanto em AC quanto em AC II. Já a espacialização do personagem sofre uma 

pequena mudança no segundo jogo, pois o protagonista transita por um 

esconderijo assassino além de pelas Indústrias Abstergo. Por outro lado, o 

tempo e o espaço do antepassado mudam radicalmente: do século XII para o 

século XV; e da região de Jerusalém para a Itália Renascentista, 

respectivamente. Consumado esse raciocínio, sigamos com a nossa linha de 

análise, adentrando as estratégias de projeção de espaço e de tempo.  

No que se refere à espacialização, percebemos que, em Assassin’s 

Creed II, o som de conversas, de passos ou do quebrar de galhos aumenta ou é 

minimizado conforme Desmond ou Ezio se aproximam ou se afastam do ponto 

de referência. Estamos falando, portanto de uma projeção de espaço 

enunciativa, que confere maior aproximação do jogador para com o jogo. 

Advérbios e locuções adverbiais recorrentes como “aqui” “, “por aqui”, “por ali” e 

“à esquerda” se inserem nesta estratégia geral do enunciador de conferir maior 

subjetividade ao texto, independentemente de a ação se desenrolar no presente 

ou no passado. É como se os produtores do videogame ofertassem ao jogador 

experimentar as mesmas percepções espaciais sentidas pelos personagens. 
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Figura 17: O volume do som das conversas dos guardas (que caminham pelo píer) aumenta conforme 
eles se aproximam de Ezio (Disponível em: <ubisoft.com>. Acesso em 7 jan 2015). 

 

A projeção de tempo também é predominantemente enunciativa, 

marcada, no plano verbal, por verbos no presente (“Temos que ir”, “O tempo 

está se esgotando”) e por indicadores como “agora” e “em breve”. Portanto, 

falamos da projeção de um tempo que também produz efeito de sentido de 

subjetividade, uma vez que resgata o tempo da enunciação (FIORIN, 2008, p. 

57-64). Em outras palavras, o enunciador instala no videogame um momento 

de referência concomitante ao presente da enunciação do discurso. 

 

Figura 18: Diálogo marcado por verbos no presente (Ubisoft, 2009). 



51 
 

Por outro lado, há cenas em que o espaço projetado é algum local da 

Itália, um “lá”, e o tempo projetado também é um tempo do “então” (anos em 

algarismos arábicos; ver figura abaixo). É como se, nesse ínterim, o enunciador 

quisesse mostrar distanciamento dos fatos, evidenciar que aquele local 

realmente existiu naquele tempo específico; que isso é um fato inquestionável. 

Essas marcas enuncivas parecem servir apenas como amarras do efeito de 

sentido de verdade histórica, tanto é que são comumente projetadas durante 

breves cut scenes30, após as quais as debreagens voltam a ser enunciativas. 

Cabe notar que essa ancoragem enunciva dos eventos se instala sempre como 

um momento de referência não concomitante ao presente, em uma relação de 

anterioridade a ele31. Se o jogo versasse sobre uma viagem ao futuro, o 

enunciador também estaria projetando um momento de referência não-

concomitante ao presente da enunciação, mas provavelmente não produziria o 

mesmo efeito de verdade histórica almejado. 

 

Figura 19: Exemplo de debreagens de espaço e tempo enuncivas (Ubisoft, 2009). 

 

 

                                                
30

 Um breve e não-interativo interlúdio em um videogame. Normalmente usado entre os níveis 
para explicar o enredo de um jogo (THOMAS, ORLAND, STEINBER, 2007, p. 22, tradução 
livre). No original: A brief, non-interactive interlude in a game. Usually used between levels to 
advance a game’s plot. 

31
 A relação de anterioridade ao presente é corroborada pela narrativa de Desmond no resgate 

das memórias e por essas memórias se configurarem como um programa de competência para 
Desmond (ver discussão do item 3.2). 
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2.5 PERCURSOS TEMÁTICO-FIGURATIVOS 

 

Por meio da sequência de eventos iniciais, que inclui a narração em 

primeira pessoa da cena cinemática de abertura e os primeiros passos de 

Desmond/ Ezio controlados pelo jogador, já nos deparamos com uma série de 

temas e de figuras – tanto na linguagem visual quanto na verbal – que nos 

permitem identificar alguns dos principais conteúdos mobilizados pelo texto-jogo.  

 

Tema Figuras 

Tecnologia Câmeras, elevador, alarme, sensor de movimento, 

holograma, Animus 

Modernidade Crachá; câmeras, alarme, carro 

História “Mil anos de história”, Renascimento, Cruzadas, 

templários 

Recordação Memórias, Animus, antepassado 

Hereditariedade Gene, DNA, genética, antepassado, visão de 

águia 

Misticismo Pedaços do Éden, A Maçã, visão de águia, 

Minerva 

Violência Luta, sangue, morte, escravos. 

 
Tabela 4: Temas e isotopias verbo-visuais de Assassin’s Creed II. 

 

Notemos que existem algumas figuras que aparecem mais de uma vez 

na tabela, em diferentes temas. São os chamados conectores de isotopias. A 

máquina ‘Animus’ conecta as isotopias da recordação e da tecnologia; 

‘antepassado’ liga a isotopia da genética à da recordação, e assim por diante. 

As isotopias nos ajudam a moldar nossa compreensão de Assassin’s Creed II. 

Por meio delas, sabemos que estamos em contato com um discurso que fala 

de tomada de poder, de acontecimentos históricos e de resgate de memórias 

.  
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Quem conhece os jogos da série sabe que um protagonista que resgata 

memórias é uma estratégia recorrente nos diversos títulos. Contudo, quando se 

trata da vida dos ancestrais, em que se passa a maior parte da ação do jogo, o 

recobrimento temático-figurativo exerce um papel fundamental na distinção das 

aventuras. Ele garante que os acontecimentos de um jogo sejam amplamente 

diferentes dos projetados nos outros, mesmo que a hierarquização das 

narrativas seja uma constante durante toda a franquia.  

2.6 HIERARQUIA NARRATIVA 

 

Desmond é o sujeito narrativo, que inicialmente é impulsionado por uma 

jovem chamada Lucy (destinadora), que o guia em uma fuga das Indústria 

Abstergo e esclarece a ele por que é importante resgatar suas memórias. A 

partir de então, o objeto-valor de Desmond é impedir definitivamente que o plano 

dos Templários de dominação do mundo se concretize. Para isso, conta com a 

ajuda da máquina de memórias Animus (adjuvante). A Abstergo, uma espécie de 

instituição formada por templários modernos, é empecilho para o plano, ou seja, 

exerce função de antissujeito. Essa é a narrativa principal de Assassin’s Creed II. 

 

Figura 20: Esquema da narrativa principal de Assassin’s Creed II. 

 

Acontece que, para impedir a dominação dos Templários, Desmond 

deve usar a Animus para resgatar a história de Ezio. Instaura-se aí um primeiro 
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nível de programa de uso. Lembremos que Ezio busca, acima de tudo, vingar-

se dos executores de sua família, uma vez que a perda dos entes queridos 

gerou nele um intenso sentimento de raiva que o motiva a buscar justiça com 

as próprias mãos. Para obter sucesso, ele aprende técnicas da Ordem dos 

Assassinos. Como obstáculo na jornada, surgem os Templários novamente.  

Podemos articular a narrativa de Ezio como programa de uso da 

narrativa de Desmond porque os dois personagens estão sincretizados e 

porque a conjunção com o objeto de Ezio assume função de adjuvante em 

relação à narrativa principal. Conforme ambos os programas narrativos são 

desdobrados, Ezio vai amadurecendo e eliminando, um a um, os inimigos dos 

Assassinos, que são, principalmente, membros da nobreza e do clero. No 

clímax narrativo, ele luta contra o papa Alexandre VI, Rodrigo Bórgia, que, por 

ser líder dos Templários, é o mais notável antissujeito narrativo.  

 

Figura 21: : Esquema da narrativa de uso de Assassin’s Creed II. 
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2.7 SEMISSIMBOLISMO 

 

Por último, mas não menos importante, destacamos o 

semissimbolismo32 do qual o videogame se vale quando Desmond e Ezio usam 

sua visão de águia. Durante este modo, os personagens aliados são sempre 

mostrados na cor azul, os inimigos são representados sempre pela cor 

vermelha, e os alvos principais são contornados em dourado, conforme a 

imagem abaixo, evidenciando que certas  categorias do conteúdo estão ligadas 

a certas categorias de expressão (neste caso, de expressão cromática). 

 

Figura 22: Exemplo da visão de águia ativa (Ubisoft, 2009). 

 

 

                                                
32

 “Em outros termos, uma categoria da expressão, não apenas um elemento, mas uma 
oposição de traços, correlaciona-se a uma categoria do conteúdo. Nesses casos, pode-se 
afirmar que a relação entre expressão e conteúdo não é convencional ou imotivada. A 
expressão concretiza sensorialmente os temas do conteúdo e, além disso, instaura um novo 
saber sobre o mundo. Lê-se o mundo a partir de novos prismas; ele é repensado e refeito” 
(BARROS, 2011, p. 82). 
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3. O DIÁLOGO COM O ROMANCE 
 

 

Apesar de os desenvolvedores do videogame deixarem explícito que 

Assassin’s Creed é um produto feito por pessoas de diversos credos, algum 

tom crítico sobre os acontecimentos históricos não pode ser ignorado no 

romance. Colabora para essa leitura a frase “A verdade será escrita com 

sangue”, inserida em versais vermelhas na contracapa do livro que adaptou o 

jogo. Afinal, qual verdade em questão será reescrita: a do protagonista ou a 

dos acontecimentos históricos? 

 

3.1 A MUDANÇA DO JOGO DE VOZES 

 

Tochas cintilavam e tremulavam no alto das torres do Palazzo 
Vecchio e do Bargello, e umas poucas lanternas brilhavam na 
praça da catedral, pouco mais ao norte. Algumas também 
iluminavam o cais ao longo das margens do rio Arno, onde, 
mesmo sendo tarde para uma cidade em que a maior parte da 
população se recolhia ao cair da noite, uns poucos marinheiros 
e estivadores ainda podiam ser vistos na escuridão [...] 
(BOWDEN, 2011, p. 9) 

 

Uma das mudanças mais significativas operadas pelo enunciador do 

romance em relação às estratégias do videogame é visível nas primeiras linhas 

do romance. Lembremos que, no videogame, havia coalternância de três tipos 

de narradores. Na linguagem verbal, Desmond era narrador dos acontecimentos 

dos dias atuais (momento de referência presente), e a Ubisoft, narradora dos 

acontecimentos do passado (momentos de referência pretéritos). Na linguagem 

visual, tínhamos um narrador-observador em ambos os momentos. Durante o 

processo de adaptação, o enunciador do romance suprimiu os eventos dos dias 

atuais. Desta forma, são descritos apenas os acontecimentos assentados na 

Renascença, o que é realizado por um novo narrador, onisciente – actante que 

não estava presente na obra original. Concluímos, portanto, que no romance há 

apenas um narrador enuncivo, em oposição a três narradores (um deles 

enunciativo) no jogo. Observe a tabela abaixo. 
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 MR Presente MR Pretéritos 

Videogame Narrador Desmond e 

Narrador-observador 

Narradora Ubisof e 

Narrador-observador 

Romance ----------------------- Narrador-onisciente 

 
Tabela 5: Narradores no videogame e no romance conforme momentos de referência. 

 

3.2 A QUESTÃO DAS LINGUAGENS  

 

Em Assassin's Creed – Renascença, o jogador é manipulado 

essencialmente pela linguagem verbal escrita. Já o jogo veicula um plano sincrético, 

através do qual o enunciatário observa Desmond escalar prédios enquanto 

interlocutores conversam com ele e ouve barulhos de passos apressados, que 

indicam a aproximação de inimigos. O impacto da sobreposição de linguagens pode 

ser observado a partir da apresentação de figuras (nível discursivo), por exemplo. 

Na captura de tela abaixo, em que vemos Ezio cavalgando em uma planície, há 

uma série de elementos exibidos simultaneamente.  

Detalhemos os elementos visuais contidos nesta captura de tela. No 

canto superior esquerdo, losangos brancos representam a resistência do 

personagem. Logo abaixo, vemos um aviso de quantas cartas foram entregues 

na atual missão. No centro, Ezio monta um cavalo e, acima deles, um contador 

regressivo indica quanto tempo falta para cumprir a entrega. No canto superior 

direito, temos as ações correspondentes a cada botão do controlador; e, abaixo, 

um mapa traçado a partir da posição do protagonista. No canto inferior esquerdo, 

a representação de uma espada, arma que Ezio empunha no momento; e, ao 

lado dela, a quantidade de florins (moedas) que o cavaleiro carrega. 
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Figura 23: Diferentes indicadores visuais exibidos na tela (Ubisoft, 2009). 

No jogo, o som das conversas, de passos e assobios, das músicas de 

festas, do quebrar de galhos consumidos por fogueiras etc., recrudesce ou diminui 

conforme o protagonista se aproxima ou se afasta do ponto de referência. 

Tratamos aqui de uma projeção de espaço enunciativa, que confere efeitos de 

aproximação do jogador para com o jogo. Marcas visuais, como as que refletem 

movimento (quando o jovem está usando uma máquina voadora, a tela fica turva 

para o jogador, afinal a visão humana embaça em altas velocidades), também se 

inserem nessa estratégia geral de o enunciador do videogame usar elementos das 

linguagens visuais e sonora para imprimir subjetividade ao texto. 

 

 

Figura 24: Ezio voa em uma espécie de asa-delta primitiva projetada por Leonardo da Vinci. A nitidez do 
cenário se esvai do centro para as bordas da tela, de modo a reproduzir a turvação da vista humana 

quando em altas velocidades. 
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Já na adaptação, uma vez que o enunciador não adota estratégias de 

não-linearidade33, personagens, ambientes e ações são apresentados um após 

o outro, em vez de simultaneamente.  

Ezio sacou sua adaga comum da bainha do lado direito do 
cinto e a enfiou entre duas das engrenagens. O mecanismo 
parou bem a tempo: as imensas jaulas já estavam a poucos 
centímetros da água. Mas os guardas instantaneamente 
perceberam que a descida das jaulas havia cessado e alguns 
deles foram correndo até o dispositivo que a controlava. Ezio 
liberou a adaga com veneno e cortou-os quando o atacaram. 
Dois caíram do deque e gritaram brevemente antes de afundar 
na água negra e oleosa. Enquanto isso, Ezio correu em direção 
aos outros ao redor da bacia. Todos fugiram amedrontados, 
com exceção de Dante, que ficou onde estava e assomou 
sobre Ezio como uma torre (BOWDEN, 2011, p. 266-267).  
 
 

Aqui, outra questão que vale ser mencionada é que o detalhamento de 

lugares, personagens históricos e construções é opcional no videogame. O 

jogador pode escolher ou não querer saber mais sobre uma dessas figuras e 

acionar um botão que o levará a uma página de informações históricas sobre elas.  

 

Figura 25: Ao pressionar um botão, o jogador de Assassin’s Creed II acessa informações sobre lugares e 
personagens verídicos. 

 
 

 

                                                
33

 Discutiremos o conceito de linearidade e suas implicações no próximo capítulo, Caminhos 

Abertos. 
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Utilizamos neste ponto os conceitos de cibertexto e de literatura não-

linear definidos por Aarseth (1997). Segundo o autor, os cibertextos focalizam a 

organização mecânica do texto ao dispor os meandros do meio como uma 

parte integrante da troca literária, além de compreenderem o consumidor ou 

usuário do texto como uma figura mais integrada, que extrapola o papel de um 

“leitor” e cuja performance não se dá apenas em sua mente, mas por meio de 

um trabalho de construção física. 

[...] quando você faz a leitura de um cibertexto, é 
constantemente lembrado das estratégias inacessíveis e dos 
caminhos não percorridos, das vozes não ouvidas. Cada 
decisão tornará algumas partes do texto mais ou menos 
inacessíveis e você talvez jamais venha a conhecer os 
resultados exatos de suas escolhas; isto é, exatamente o que 
você perdeu. Isso é muito diferente das ambiguidades de um 
texto linear. E a inacessibilidade, vale observar, não implica 
ambiguidade, mas antes uma ausência de possibilidade - uma 
aporia (Ibidem, p. 3, tradução livre34). 

Durante o processo cibertextual, o usuário efetua uma 
sequência semiótica e esse movimento seletivo é um trabalho 
de construção física ao qual não satisfazem os vários conceitos 
de “leitura”. Esse fenômeno eu chamarei de ergódico, 
apropriando-me de um termo da física que deriva das palavras 
gregas ergon e hodos, que significam “trabalho” e “caminho”. 

Na literatura ergódica, o percurso do texto exige um esforço 
não trivial por parte do leitor. Se literatura ergódica tem sentido 
enquanto conceito, deve-se acatar também a literatura não-
ergódica, em que o esforço para percorrer o texto é irrelevante, 
sem responsabilidades extra-noemáticas para o leitor, a não 
ser (por exemplo) o mover dos olhos e o virar periódico ou 
arbitrário das páginas (Ibidem, p. 1-2, tradução livre35) 

 

 

                                                
34

 No original: [...] when you read from a cybertext, you are constantly reminded of inaccessible 
strategies and paths not taken, voices not heard. Each decision will make some parts of the text more, 
and others less, accessible, and you may never know the exact results of your choices; that is, exactly 
what you missed. This is very different from the ambiguities of a linear text. And inaccessibility, it must 
be noted, does not imply ambiguity but, rather, an absence of possibility - an aporia. 

35 No original: During the cybertextual process, the user will have effectuated a semiotic sequence, 
and this selective movement is a work of physical construction that the various concepts of "reading" 
do not account for. This phenomenon I call ergodic, using a term appropriated from physics that 
derives from the Greek words ergon and hodos, meaning "work" and "path." In ergodic literature, 
nontrivial effort is required to allow the reader to traverse the text. If ergodic literature is to make sense 
as a concept, there must also be nonergodic literature, where the effort to traverse the text is trivial, 
with no extranoematic responsibilities placed on the reader except (for example) eye movement and 
the periodic or arbitrary turning of pages. 



61 
 

No livro Assassin's Creed – Renascença, não há a possibilidade prevista 

de “pular” uma descrição mais minuciosa, a não ser que o leitor salte trechos em 

sua leitura, já que as sequências descritivas se mesclam com as descrições de 

acontecimentos. Consideramos vital o esclarecimento de que a configuração 

linear de texto presente nesta obra não se deve a uma eventual impossibilidade 

intrínseca a todos os textos veiculados em livros de papel. Como veremos no 

próximo capítulo, existem muitos exemplos de títulos impressos que, de acordo 

com as definições de Aarseth, configuram-se como cibertextos.   

Podemos incluir nessa discussão a estratégia do semissimbolismo 

aplicada à visão de águia, pela qual, no videogame Assassin’s Creed II, 

categorias do conteúdo (aliados; inimigos; alvos de assassinato) eram 

associadas a categorias de expressão cromática (azul, vermelho e dourado), a 

qual não é replicada no livro36.  

 

3.3 O REARRANJO DO NÍVEL NARRATIVO 

 

Vimos que, na narrativa de base do jogo, Desmond é um jovem que 

busca ajudar o Credo dos Assassinos a derrotar os Templários e, para isso, 

vale-se de uma máquina para resgatar a vida de antepassados assassinos. Só 

que reviver essas lembranças implica instaurar um programa de uso em que o 

sujeito é um “Desmond/Ezio”, a saber, os actantes Desmond e Ezio 

sincretizados. Em outras palavras, a conjunção com o objeto-valor de Ezio, que 

é inicialmente a vingança contra os carrascos da sua família, passa a ser 

necessária para a conjunção do programa de base de Desmond em busca de 

derrotar os templários definitivamente. Os assassinos da família de Ezio são 

templários, mas o florentino só se dá conta disso no decorrer da narrativa. 

Acontece que, na obra adaptada, o único foco são as desventuras do 

florentino. Não existe Desmond, Animus ou resgate de memórias no romance; 

apenas Ezio e sua saga de vingança. Essa nova estratégia implica ao menos 

duas significativas modificações do projeto enunciativo em relação à obra original: 

                                                
36

 É tentador pensar que seja uma impossibilidade do livro associar uma categoria da 
expressão a uma de conteúdo. No Capítulo 4, travaremos uma discussão sobre os efeitos de 
sentido mobilizados por alguns cibertextos - que, assim como Assassin's Creed – Renascença, 
também são manifestados por linguagem verbal escrita. 
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(1) Na adaptação, o sincretismo actancial entre Desmond e Ezio é 

desfeito; 

(2) O enunciador opta por suprimir o programa de base da obra original, 

o que produz uma alteração do eixo narrativo. Em termos práticos, 

ocultar a narrativa de Desmond significa omitir o programa de base 

do jogo. Desta forma, o programa de uso (Ezio em busca de vingar 

sua família) assume um grau de relevância maior na obra literária e 

torna-se o novo programa de base. 

 

Notamos aí a perda de uma visão mais abrangente sobre a perseguição 

aos templários, que é trabalhada na série original. No jogo, travar as batalhas 

de Ezio só faz sentido quando pensamos que é algo necessário para que 

Desmond desmembre os templários nos dias atuais. Nesse sentido, podemos 

afirmar que, no livro, a narrativa de Ezio perde a função de adjuvante da 

narrativa principal e torna-se isolada e independente. 

Para além da supressão do programa de base do texto original, o texto de 

Bowden modifica algumas narrativas secundárias do jogo – seja ampliando-as 

ou reduzindo-as, seja alterando as falas dos personagens ou mesmo as 

eliminando. Vejamos isso na prática. Observe como o jogo retrata o momento 

em que Ezio surpreende um rapaz que cortejava sua irmã. No jogo, o diálogo é: 

Ezio: Ei, porco sujo! 
Duccio: Ezio, meu amigo! 
(Uma mensagem surge na tela indicando que o jogador aperte 
um botão. Ao fazer isso, Ezio desfere um soco no nariz de 
Duccio) 
Duccio: Que merda é essa? 
Ezio: Você ofende minha irmã, desfilando por aí com essa 
puta. 
Duccio: Do-do que você está falando?! 
Ezio: Eu vi o presente que você deu a ela. Ouvi as coisas que 
você disse. 
Duccio: Talvez sua irmã não devesse ser tão mesquinha com a 
virtude dela... 
Ezio: Você quebrou o coração dela. 
Duccio: E agora eu vou quebrar a sua cara! 
Duccio: Vocês Auditores todos falam muito – mas quando 
chega a hora da ação? Hah! 
Ezio: Você vai se arrepender por ter aberto sua boca! 
(Outra mensagem surge na tela incitando o jogador a golpear 
Duccio de diferentes formas) 
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Duccio: Basta! Me rendo! 

Ezio: Fique longe da minha irmã! (Tradução livre37)  

 

Figura 26: Captura de tela do momento em que Ezio golpeia Duccio. Notemos, à esquerda, instruções de 
como o jogador deve atacar o inimigo (Ubisoft, 2009). 

 

No romance, a cena é descrita da maneira a seguir. Atentemos para três 

intervenções: o passeio pelos sentimentos e pensamentos dos personagens – 

algo a que o narrador do jogo não tinha acesso –, os acréscimos de falas e a 

diferente constituição figurativa de Duccio. 

– Ei, lurido porco – vociferou. 

Duccio foi pego completamente de surpresa e virou-se, 
soltando a garota. 

– Ei, Ezio, meu amigo – gritou, mas havia nervosismo 
em sua voz. Quanto será que o quase cunhado havia visto? – 

                                                
37 No original: Ezio: Ehi, lurido porco! (Hey, dirty pig) 

Duccio: Ezio, my friend! 

(Uma mensagem surge na tela indicando que o jogador aperte um botão. Ao fazer isso, Ezio 

desfere um soco no nariz de Duccio) 

Duccio: Ma Che ti piglia?! (What the hell?!) 

Ezio: You insult my sister, parading around with this puttana. (whore) 

Duccio: Wh-What are you talking about? 

Ezio: I saw the gift you gave her. Heard the things you say. 

Duccio: Maybe your sister shouldn’t be so stingy with her virtú… (virtue..) 

Ezio: You broke her heart. 

Duccio: And now I’m going to break your face! 

Duccio: You Auditores all talk big – but when it comes times for action? Hah! 

Ezio: You’ll regret ever opening your mouth! 

(Outra mensagem surge na tela incitando o jogador a golpear Duccio de diferentes formas) 

Duccio: Basta! Mi arrendo! (Stop! I yield!) 

Ezio: Stay away from my sister! 
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Acho que você ainda não conhece a minha... prima. 
Ezio, enraivecido pela traição, deu um passo à frente e 

acertou um soco direto no rosto de seu ex-amigo. 
– Duccio, você devia se envergonhar! Você insulta a 

minha irmã andando com esta... esta puttana! 
– Quem você está chamando de puttana? – vociferou a 

garota, mas se levantou e recuou. 
– Eu acredito que mesmo uma garota como você 

poderia encontrar coisa melhor que este idiota – disse-lhe Ezio. 
– Realmente acredita que ele vai transformar você em uma 
dama? 

– Não fale com ela deste jeito – sibilou Duccio. – Pelo 
menos ela é mais generosa em seus favores do que sua 
irmãzinha recatada. Mas acho que isso é porque ela tem um 
buraco tão seco quanto o de uma freira. Pena, eu poderia ter 
lhe ensinado uma coisinha ou outra. Mas enfim... 

Ezio o interrompeu com frieza: 
– Você partiu o coração dela, Duccio... 
– Parti? Que pena. 
– ...e é por isso que vou quebrar o seu braço. 
A garota gritou ao ouvir isso e fugiu. Ezio agarrou 

Duccio, que choramingava e forçou o braço direito do jovem 
galanteador sobre a beirada do banco de pedra onde ele 
estivera sentado tão excitado momentos antes. Empurrou o 
antebraço contra a pedra até os lamentos de Duccio virarem 
lágrimas.  

– Pare, Ezio! Eu imploro! Sou o único filho de meu pai! 
Ezio olhou-o com desprezo e o soltou. Duccio caiu no 

chão e rolou, acariciando o braço machucado e se queixando, 
as roupas finas agora rasgadas e imundas. 

– Você não vale o meu esforço – disse-lhe Ezio. – Mas, se 
não quer que eu mude de ideia quanto a esse seu braço, fique 
longe de Claudia. E de mim. (Ibidem, p.33-34, grifos do autor). 

 

Diferentemente do jogo, dessa vez quem ameaça a violência 

primeiramente é Ezio (“vou quebrar o seu braço”). Prosseguindo à comparação 

das duas cenas, no romance há um novo diálogo com a puttana, além de 

alterações de falas (como Duccio afirmar que a mulher é sua prima). E, não 

menos notório, no jogo, é possível agarrar Duccio para dar-lhe cabeçadas, socos 

ou joelhadas, mas, no romance, a ação de Ezio resume-se a quebrar-lhe o braço. 

Apresentamos abaixo um segundo exemplo de modificações narrativas: 

a exclusão de narrativas de outrem, em que Ezio assume função de adjuvante. 

Nos dois casos abaixo, o jogador pode aceitar ou não o convite, o que contribui 

para a criação do efeito de sentido de interação no videogame. As duas 

narrativas foram omitidas na obra adaptada. 
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Figura 27: À esquerda, o jogador pode aceitar ou não apostar corrida com um cidadão. À direita, Ezio é 
convidado a entregar cartas em troca de florins (Ubisoft,2009) 

 

3.4 O REARRANJO DO NÍVEL DISCURSIVO 

 

No nível discursivo, vimos que, no jogo, a ancoragem espaço-temporal 

enunciativa (aqui/agora) está indissociavelmente ligada a certos percursos 

temático-figurativos, como o da modernidade (modelos de roupa e de 

automóveis são os que conhecemos nos dias de hoje, por exemplo) e o da 

recordação (em que figuras notáveis são o Animus e as memórias). Percursos 

esses que, com a decisão de omitir a narrativa de Desmond, foram 

suprimidos da obra adaptada. Além disso, não podemos esquecer que 

algumas figuras que concretizavam actantes narrativos também foram 

ocultadas. A Animus, por exemplo, era um importante adjuvante do programa 

narrativo da obra de partida. Observe abaixo, tachados, os temas e figuras 

excluídos pelo processo de novelização: 
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Tema Figuras 

Tecnologia Câmeras, elevador, alarme, sensor de movimento, 

holograma, Animus 

Modernidade Crachá; câmeras, alarme, veículos de transporte 

História “Mil anos de história”, Renascimento, Cruzadas, 

templários 

Recordação Memórias, Animus, antepassado 

Hereditariedade Gene, DNA, genética, antepassados, visão de 

águia 

Misticismo Pedaços do Éden, A Maçã; visão de águia; 

Minerva 

Violência Luta, sangue, morte, escravos. 

 

Tabela 6: Temas e figuras suprimidos em Assassin's Creed – Renascença (tachados). 

 

3.5 DESFAZENDO ELOS  

 

Vimos que, na obra de partida, o enunciador se valia de diferentes 

estratégias de projeção de acordo com os planos de expressão, verbal e visual. 

Havia momentos em que os textos escrito e oral eram projetados em primeira 

pessoa por um narrador-personagem, mas o narrador observador projetava 

uma visão em terceira pessoa, por exemplo. No caso da obra adaptada, o 

enunciador optou por projetar um único narrador onisciente, que tem uma visão 

global do espaço e conhece todos os desdobramentos narrativos, os 

pensamentos e os sentimentos dos personagens38. Logo, no romance, a 

coalternância de debreagens maquinada pelo videogame é ignorada. 

                                                
38 Um exemplo da descrição dos pensamentos se encontra na página 35. “Ezio pensou: ‘Bom, 

fiz um favor a Claudia hoje, não há por que não fazer um favor para Pretruccio também’.” Na 

página 117, o narrador percorre a mente do florentino: “Ezio olhou com atenção enquanto um 

sentimento esquisito de lembrança inundava-lhe o cérebro, como se um instinto hereditário 

estivesse despertando [...]”. 
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Embora esta análise se debruce especialmente sobre adaptação de 

Assassin’s Creed II, o mínimo contato com os outros jogos da série nos mostra 

que prescindir dos temas da tecnologia, da modernidade e da recordação 

equivale a se alhear do elo que dá coesão à franquia. Isso porque todo jogo 

Assassin’s Creed se baseia no resgate de memórias e hierarquiza a narrativa do 

fato histórico (ancorada por projeções enuncivas) como um programa de uso da 

narrativa principal, assentada nos dias atuais (ancorada, portanto, por projeções 

enunciativas). Retomaremos essa matéria decisiva no próximo capitulo. 
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4. CAMINHOS ABERTOS 

 

Ao abordarmos uma transposição em que um texto sincrético 

(videogame) é adaptado para um texto que mobiliza apenas o componente 

verbal escrito (romance), esta análise poderia, à primeira vista e sem outros 

esclarecimentos, causar-nos levianamente a impressão de que o único caminho 

possível para uma adaptação jogo-livro é simplificar ou empobrecer o texto 

original. Quer dizer, comparar as potencialidades de um videogame com as de 

um livro poderia até soar como uma injustiça com este último, que não conta 

com as expressões sonora e visual, por exemplo, em seu projeto enunciativo.  

No entanto, sabemos que muitas das estratégias que garantem o 

engajamento do jogador poderiam ter sido reconstruídas no livro, apesar das 

coerções das linguagens. Nesse sentido, em vez de afirmar categoricamente 

que o livro é incapaz de reproduzir as estratégias do jogo, é mais apropriado 

declarar que o enunciador do livro opta por projetar ou não determinados 

efeitos de sentido; decide abrir (ou lançar) mão de certas estratégias.  

Por exemplo: como veremos a seguir, há fartos exemplos na literatura 

que criam efeito de interação para com o leitor. Logo, produzir um sentido de 

interação é uma escolha do enunciador: relaciona-se com o projeto 

enunciativo, não com uma eventual impossibilidade de o livro reproduzir tal 

efeito em maior ou menor grau.  

É curioso notar que, em tempos de livros-jogos (veremos mais sobre 

esses textos adiante), de romances com mais de uma possibilidade de 

progressão pelas narrativas, ou mesmo de narrativas com propostas de 

estimular a criatividade por meio da “destruição” do próprio suporte, o 

enunciador de Assassin's Creed – Renascença poderia lançar mão de diversas 

estratégias textuais que encarassem o leitor como uma figura mais integrada 

do intercâmbio literário (cf. Aarseth, 1997). Mas não foi o caso.  

4.1 ANÁLISES DE ALGUNS CAMINHOS POSSÍVEIS 

 

O livro Destrua Este Diário, da autora e ilustradora Keri Smith, por exemplo, 

propõe tarefas ao leitor como rasgar e manchar páginas, ao mesmo tempo que 
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indica que o dono do livro interprete as indicações da forma como preferir. Quem 

folheia as páginas é alguém que, segundo a própria autora, executa o livro, não 

apenas o lê (se bem que essa é também uma possibilidade prevista pela autora). 

 

Figura 28: Aviso ao leitor presente nas primeiras páginas de Destrua Este Diário. 

 

Ao longo do livro, o leitor/ executor é encorajado pelo narrador a cumprir 

objetivos diversos, muitas vezes sinestésicos: “Jogue alguma coisa: um lápis, 

uma bola de tinta”, “Preencha esta página quando estiver com muita raiva”; 

“Deixe esta página em branco de propósito”; “Venda esta página”; “Leve este 

livro para o chuveiro” e “Registre seu jantar. Esfregue, lambuze, espalhe 

comida. Use esta página como guardanapo” são alguns exemplos. 

 
Figura 29: Páginas avulsas de Destrua Este Diário. 
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 Observamos que o livro de Smith se vale de um narrador em primeira 

pessoa que cria um simulacro de conversa com o leitor projetado, seu 

narratário, com o uso intenso de imperativos (“Registre seu jantar”). Essas 

estratégias instalam no enunciado os actantes da enunciação (eu/tu), o espaço 

da enunciação (aqui) e o tempo da enunciação (agora)” (FIORIN, 1999, p. 43-

44), configurando uma debreagem enunciativa. Como vimos anteriormente, é 

essa projeção uma das grandes responsáveis pelos efeitos de sentido de 

subjetividade instaurados nos discursos. 

Já em O Jogo da Amarelinha, do argentino Julio Cortázar, um narrador 

propõe ao leitor maneiras distintas de se ler o livro.  As instruções encontram-

se nas primeiras páginas sob o título “Tabuleiro de Direção”, cujos termos 

reforçam a isotopia do jogar que permeia a obra já a partir de seu título.  

À sua maneira, este livro é muitos livros, mas é, sobretudo, 
dois livros. O leitor fica convidado a escolher uma das 

seguintes possibilidades: 

O primeiro livro deixa-se ler na forma corrente e termina ao 
capítulo 56, ao término do qual aparecem três vistosas 
estrelinhas que equivalem à palavra Fim. Assim, o leitor 

prescindirá sem remorsos do que virá depois. 

O segundo livro deixa-se ler começando pelo capítulo 73 e 
continua, depois, de acordo com a ordem indicada no final de 
cada capítulo. Em caso de confusão ou esquecimento, será 
suficiente consultar a seguinte lista: 

73 — 1 — 2 — 116 — 3 — 84 — 4 — 71 — 5 — 81 — 74 — 6 
— 7 — 8 — 93 [...].  

Com a finalidade de facilitar a rápida identificação dos 
capítulos, a numeração é repetida no pé das páginas 
correspondentes a cada uma delas. (2007, p. 5, grifos do autor) 

 

O autor elabora, assim, um antirromance39 que pode ser percorrido de 

duas maneiras: em linha reta, percorrendo-se as páginas num sentido 

contínuo; ou em saltos, subvertendo a ordem canônica da numeração dos 

                                                
39

A antiliteratura é "um termo proposto pelo surrealista David Gascoyne em 1935 para 
descrever a literatura que assumidamente transgride as convenções. [...] Trata-se de uma 
designação generalista para uma forma de literatura inconformista, que pode incluir todas as 
formas particulares de expressão, falando-se então em anti-teatro/anti-drama, anti-poesia ou 
anti-romance. [...] A única condição a respeitar é, portanto, que se seja contra a norma, contra 
as tradições, contra as escolas instaladas" (CEIA, Carlos. E-Dicionário de Termos Literários de 
Carlos Ceia. Disponivel em <http://tinyurl.com/antiliteratura>. Acesso em 16 de janeiro de 2015.  
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capítulos. Escrito há mais de 50 anos, essa obra recebeu ótimas apreciações 

por evidenciar como as rupturas pelas quais passava a sociedade estavam se 

refletindo também na literatura.  

De fato, parece que Cortázar deseja transpor limites quando problematiza, 

em sua obra, os papéis de autor e leitor. A escolha de termos como “tabuleiro”, 

“amarelinha”, “escolhas” na própria apresentação da obra já indica o paralelismo 

que o autor vai construir ao longo do texto entre ler o livro e jogar um jogo40.  

Se o leitor pode ser “um cúmplice, um companheiro de viagem”, “co-

participante e co-paciente da experiência pela qual o romancista passa” 

(Ibidem p. 457), assume uma posição mais ampla em relação a um certo 

estereótipo de leitor passivo ou estático. Em outras palavras, da mesma forma 

como no videogame Assassin’s Creed, O Jogo da Amarelinha projeta efeitos 

de interatividade. Sob o ponto de vista dessas estratégias enunciativas, uma 

vez que o leitor é convidado a participar, interagir, moldar seu percurso, ele 

compartilha semelhanças com o enunciatário de um videogame. 

Do convite explícito para se escolher uma das opções de percurso de 

leitura até as divagações narrativas de personagens que podem ser 

interpretados como alteregos do autor, O Jogo da Amarelinha suscita, ao longo 

das suas 640 páginas, vários questionamentos sobre os papéis de leitor e 

autor. Afinal, essas posições são sempre bem definidas? Como tornar essa 

reflexão metalinguística (o livro falando do livro) uma ferramenta de inquietação 

e inconformidade que aponte novos caminhos para a literatura?  

“[...] Uma narrativa que não seja pretexto para a transmissão 
de uma ‘mensagem’ (não há mensagens, há mensageiros, e 
isso é a mensagem, assim como o amor é o que ama); uma 
narrativa que atue como coagulante de vivências, como 
catalisadora de noções confusas e malentendidas, e que incida 
em primeiro lugar sobre aquele que está escrevendo, para o 
que é preciso escrevê-la como anti-romance, porque toda 
ordem fechada deixará sistematicamente de fora esses 
anúncios que podem nos transformar novamente em 
mensageiros, aproximar-nos de nossos próprios limites, dos 
quais tão longe estamos cara a cara [...] ”. [Ibidem, p. 457] 

 

                                                
40

 Neste caso, qualquer jogo, como os de tabuleiro e algumas brincadeiras, não apenas os 
videogames. 
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Na discussão sobre estratégias de interação em livros, podemos abarcar 

mesmo que rapidamente os livros-jogos, produtos de ficção que “transportam” 

o leitor para dentro da narrativa projetada. A proposta desses livros é oferecer 

vários caminhos possíveis para se alcançar o objetivo final. Por meio de uma 

série de variantes previstas pelo enunciador, como pontos de ataque ou 

mesmo sorte ao lançar dados, o leitor atua efetivamente na construção da sua 

própria narrativa e, por isso, é chamado também de jogador.  

Em geral, esses textos trazem aventuras épicas, repletas de labirintos, 

cavernas, criaturas míticas e inimigos a serem derrotados. É o caso de O 

Feiticeiro da Montanha de Fogo41 (JACKSON; LIVINGSTONE, 1982), um dos 

mais notáveis livros-jogos e que ajudou a popularizar o gênero. Nele, o leitor 

é convidado a assumir o papel do herói, o sujeito narrativo. Para manipular o 

leitor a ingressar na aventura, o narrador se vale de sedução e tentação 42: 

“[...] com coragem, determinação e uma boa dose de sorte, talvez você 

sobreviva a todas as armadilhas e batalhas até às câmaras interiores do 

domínio do Feiticeiro, onde está escondido o tesouro” (JACKSON e 

LIVINGSTONE, 1982, p. 1, tradução livre43). 

O Feiticeiro da Montanha de Fogo é um tipo diferente de livro. 
Além do livro propriamente dito, você também precisará de dois 
dados, de um lápis e de uma borracha. Então, armado com 
estes instrumentos, você poderá se tornar o herói de uma 
perigosa aventura para descobrir o tesouro oculto do Feiticeiro. 
O tesouro está escondido no fundo de uma caverna 
subterrânea que você terá que explorar, povoada por uma 
variedade de monstros subterrâneos que você terá que 
enfrentar e matar — ou morrer na tentativa.  

 

 

 

 

                                                
41

 No original. The Warlock of Firetop Mountain. 

42
 A sedução e a tentação são dois dos quatro tipos canônicos da etapa narrativa da 

manipulação. Na sedução, o destinador pelo qual o destinador cria uma imagem positiva do 
sujeito manipulado. Na tentação, ofecere valores positivos a ele. (BARROS, 2011, p. 33). 

43
 No original: [...] with courage, determination and a fair amount of luck, you may survive 

through all traps and battles to the innermost chambers of the Warlock’s domain where the 
treasure is hidden. 
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Em parte um romance, com sua história emocionante, e em parte 
um jogo, com seu elaborado sistema de combate, este livro traz 
muitas aventuras dentro dele para você.  (Idem, tradução livre44). 

 

O leitor conta com uma folha de aventura, na qual marca seus pontos de 

habilidade, energia e sorte, e páginas com descrição detalhada das regras de 

combate e de sobrevivência na jornada. Eis um exemplo: “Em algumas 

páginas, você pode ter a opção de fugir da batalha, caso as coisas estiverem 

indo mal para você. Porém, se você realmente fugir, a criatura 

automaticamente consegue feri-lo (subtraia 2 pontos de sua ENERGIA) no 

momento da fuga. Este é o preço da covardia” (Ibidem, p. 12, tradução livre45). 

A partir do início da aventura, as páginas são quebradas em vários blocos de 

texto, cada com seu respectivo algarismo arábico. De acordo com a escolha do 

leitor, a aventura vai se moldando em uma narrativa não-linear, em saltos ou zigue-

zague, de maneira similar a O Jogo da Amarelinha. Interessante notar que as 

interpelações são uma estratégia recorrente e funcionam como amarras do efeito 

de sentido de imersão, já que transferem para o leitor a responsabilidade sobre os 

eventos conseguintes, como examinado nos trechos abaixo: 

Ao entrar no aposento, a porta se fecha imediatamente atrás de 
você. Ao se fechar, ouve-se um estalo e um esguicho. Do centro 
do teto, um jato de gás está enchendo o aposento com um 
vapor acre. Você tenta respirar e tosse convulsivamente. Você 
olha para a porta e depois para a chave. Você retornará à porta 
e escapará rapidamente (vá para 136) ou prenderá a respiração 
e correrá para pegar a chave primeiro (vá para 361)? 
(JACKSON; LIVINGSTONE, 1982, 35-38, tradução livre46). 

                                                
44

 No original: The Warlock of Firetop Mountain is a different kind of book. As well as the book 
itself, you will need two dice, a pencil and an eraser; then, armed with these tools, you can 
become the hero in a perilous quest to find the Warlock’s hidden treasure. The treasure is 
hidden deep within a dungeon which you must explore, populated with a multitude of underwold 
monsters which you must fight and kill — or be killed in the attempt. 
Part novel, with its exciting story, and part game, with elaborate combat system, this book holds 
many adventures in store for you. 

45
 No original: On some pages you may be given the option of running away from a battle 

should things be going badly for you. However, if you do run away, the creature automatically 
gets in one wound on you (subtract 2 STAMINA points) as you flee. Such is the price of 
cowardice. 

46
 No original: As you step into the room, the door swings shut behind you. As it closes, there is a 

click and a hiss. From the centre of the ceiling, a jet of gas is filling the room with an acrid vapour. 
You breathe and cough deeply. You look at the door and then the key. Will you return to the door 
and escape quickly (turn to 136) or hold your breath and dash for the key first (turn to 361)? 
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O velho fica furioso por você ter matado o cachorro dele! [...] Ele 
está se transformando diante de seus olhos. Brotam pelos no 
seu rosto e nos braços. Seu nariz se alonga, tornando-se 
semelhante ao de um lobo. Seus dentes são pontiagudos. Ele é 
um LOBISOMEM e avança na sua direção. Você pode Escapar 
somente pela porta de trás, para o sul (volte para 66). De outra 
maneira você terá que lutar com ele: LOBISOMEM HABILIDADE 
8 ENERGIA 8.  (Ibidem, 302-304, tradução livre47). 
 

 O desenrolar da trama não se dá ao acaso, mas pelas regras explícitas 

no início do livro. Podemos dizer que toda a aventura segue um roteiro de 

possibilidades pré-definidas pelo enunciador. As lutas, em especial, sucedem-

se sob um sistema de regras bastante rígido, composto por seis etapas. Em 

face disso, alguém poderia argumentar que o leitor não tenha, no fim das 

contas, tanta autonomia para decidir os rumos da história.  

Entretanto, precisamos esclarecer que não tratamos aqui de quantificar as 

decisões do papel actancial representado pelo jogador (se ele tem escolhas finitas 

ou infinitas) ou de resumir a discussão a uma suposta falta de autonomia48. Para o 

nosso trabalho, o importante é observar o texto do ponto de vista do fazer 

persuasivo. Em outras palavras, perceber que o enunciador do livro-jogo, ao 

prever variados caminhos narrativos possíveis, projeta um simulacro de 

participação, e que essa é uma estratégia de aproximação de quem lê — imprimir 

subjetivade à obra e torná-la cada vez mais íntima e pessoal. 

Destrua Este Diário, O Jogo da Amarelinha e O Feiticeiro da Montanha 

de Fogo são textos cujos conteúdos são manifestados em linguagem verbal 

escrita, assim como Assassin's Creed – Renascença. No entanto, após 

conhecermos um pouco sobre cada uma dessas obras, fica explícita a 

diferença entre os projetos enunciativos das três primeiras em relação à última.  

Os livros que acabamos de conhecer se valem de variadas estratégias 

discursivas — leitura em saltos, variados caminhos narrativos possíveis, 

                                                
47

 No original: The old man is furious at your killing his dog! His eyes turn white with anger. [...] 
He is changing in front of your eyes. He sprouts hair on his face and forearms. His nose 
lengthens and becomes dog-like. His teeth are point. He is a WEREWOLF and he advances 
towards you. You can Escape only through the door behind you to the south (turn to 66). 
Otherwise you must fight him: WEREWOLF SKILL 8 STAMINA 8 

48 No livro Linguagem e Ideologia, Fiorin (2007, p. 8) afirma que nem o pensamento nem a 
linguagem gozam de autonomia, porque são expressões da vida real. Para o linguista, não 
existe pensamento conceptual fora da linguagem, pois os dois são indissociáveis. 
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interpelações ao leitor, uso de fontes diversas e de recursos gráficos, interação 

com o suporte papel e outras — que imprimem maior aproximação para com o 

leitor, em nítido contraste com o romance de Oliver Bowden. 

O jogo combinatório de possibilidades narrativas logo passa 
para além do nível do conteúdo para abordar a relação do 
narrador com o material relacionado e o leitor: e isso nos leva 
ao mais difícil conjunto dos problemas que confrontam a ficção 
contemporânea (CALVINO, 1986, p. 7, tradução livre49). 

 

Consideramos esses três textos como cibertextos, de acordo com 

classificação de Aarseth (1997), pois focalizam a organização mecânica do texto 

ao dispor os meandros do meio como uma parte integrante da troca literária, 

além de compreender o consumidor ou usuário do texto como uma figura mais 

integrada, que extrapola o papel de um “leitor” e cuja performance não se dá 

apenas em sua mente, mas por meio de um trabalho de construção física. 

Lembremos que o autor não considera que o cibertexto seja uma forma 

nova e revolucionária de texto nem uma ruptura total com a textualidade antiga, 

mas uma perspectiva sobre todas as formas de textualidade que trata das 

diferentes maneiras pelas quais o leitor é convidado a “completar” um texto  

(Ibidem p. 18-19). 

Ademais, o conceito de cibertexto não se limita ao estudo da 

textualidade eletrônica ou de computador, o que seria, para ele, “uma limitação 

arbitrária e a-histórica que poderia ser comparada talvez a um estudo da 

literatura que apenas reconhecesse textos sob a forma de papel impresso” 

(Ibidem, p. 1, tradução livre50). Bem como vimos, as três obras analisadas são 

veiculadas em livro e compartilham características de cibertextos. 

 

                                                
49

 No original: The combinatorial play of narrative possibilities soon passes beyond the level of 
content to touch upon the relationship of the narrator to the material related and to the reader: 
and this brings us to the toughest set of problems facing contemporary fiction.  

50
 No original: [...] the concept of cybertext does not limit itself to the study of computer-driven 

(or "electronic") textuality; that would be an arbitrary and unhistorical limitation, perhaps 
comparable to a study of literature that would only acknowledge texts in paper-printed form. 
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É essencial também reconhecer que o cibertexto é utilizado aqui 
para descrever uma ampla categoria textual de meios. Em si 
mesmo, não é um gênero literário de qualquer tipo. Os cibertextos 
compartilham um princípio de produção calculada, mas fora isso, 
não há unidade óbvia de estética, temática, história literária ou 
mesmo de tecnologia material. O cibertexto é uma perspectiva que 
utilizo para descrever e explorar as estratégias comunicacionais de 
textos dinâmicos. (Ibidem, p. 5, tradução livre51) 

 

Já em Assassin's Creed – Renascença, apenas um mapa da Itália 

Renascentista em preto e branco aparece nas primeiras páginas (ver imagem 

abaixo), antes de a narração começar. Daí para frente, o leitor se depara com 

texto corrido dividido em capítulos marcados por algarismos romanos. O 

enunciador do livro não utiliza recursos gráficos como aumento ou diminuição 

de letra, alternância do tipo de fonte ou preenchimento das páginas com cores 

diversas e não subverte a disposição das palavras no papel, para ficar em 

apenas alguns exemplos de como variar o plano de expressão verbal para 

mobilizar conteúdos outros e produzir efeitos de participação, como vimos 

anteriormente. Logo, esse romance não se configura como um cibertexto na 

classificação de Aarseth: o seu leitor é o leitor de uma narrativa linear. 

                                                
51

 No original: It is also essential to recognize that cybertext is used here to describe a broad 
textual media category. It is not in itself a literary genre of any kind. Cybertexts share a principle 
of calculated production, but beyond that there is no obvious unity of aesthetics, thematics, 
literary history, or even material technology. Cybertext is a perspective I use to describe and 
explore the communicational strategies of dynamic texts.  
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Figura 30: Mapa da Itália Renascentista presente no livro Assassin's Creed – Renascença (BOWDEN, 
2011, p. 7). 

 

O leitor, ainda que fortemente engajado no desdobramento de 
uma narrativa, é impotente. Como um espectador num jogo de 
futebol, ele pode especular, conjeturar, extrapolar e até mesmo 
proferir impropérios, mas ele não é um jogador. Como um 
passageiro no trem, ele pode analisar e interpretar a paisagem 
em movimento, ele pode descansar os olhos onde lhe 
aprouver, e pode até mesmo acionar o freio de emergência e 
descer do trem, mas ele não é livre para alterar os trilhos numa 
direção diferente. Ele não pode ter o prazer, que tem o jogador 
de influir: “Vamos ver o que acontece quando faço isso.” O 

prazer do leitor é o prazer do “voyeur”. Seguro, mas impotente.  

O leitor do cibertexto, por outro lado, não está seguro e 
portanto, pode-se contestar, ele não é um leitor. O cibertexto 
coloca o seu possível leitor em risco: o risco da rejeição. O 
esforço e energia requeridos pelo cibertexto ao seu leitor eleva 
os patamares da interpretação aos da intervenção. Tentar 
conhecer um cibertexto é um investimento de improvisação 
pessoal que pode resultar ou numa familiaridade ou num 
fracasso. As tensões operantes num cibertexto, ainda que não 
incompatíveis com aquelas do desejo narrativo, são também 
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alguma coisa a mais: uma luta não apenas para a intuição 
interpretativa, mas também para o controle da narrativa: 
“Quero que este texto conte minha história; a história que não 
poderia acontecer sem mim”. Em alguns casos isso é 
literalmente verdadeiro. Em outros caso, talvez na maioria, o 
senso de resultado individual é ilusório, muito embora o 
aspecto de coerção e de manipulação sejam reais (Ibidem p. 4, 
grifo do autor, tradução livre52). 

 

4.2 EXPECTATIVAS DE UMA ADAPTAÇÃO 

 

O problema a ser considerado é que, num movimento de adaptação em 

que se deixa explícita a ligação entre as obras (título escrito com as mesmas 

fontes, mesmos personagens envolvidos, divulgação do livro como adaptação 

do jogo etc.), criamos expectativas de que o livro tentará recriar o quanto 

possível das estratégias originais. No entanto, percebemos que o enunciador, 

para além das características do plano de expressão53, preferiu estratégias 

enuncivas e mais conservadoras do ponto de vista literário, operando uma 

significativa mudança em relação ao projeto enunciativo do videogame. 

 Podemos elencar os fatores abaixo — vistos em seus pormenores 

anteriormente na análise do livro — como exemplos dessa mudança: 

 

                                                
52

 No original: A reader, however strongly engaged in the unfolding of a narrative, is powerless. 
Like a spectator at a soccer game, he may speculate, conjecture, extrapolate, even shout 
abuse, but he is not a player. Like a passenger on a train, he can study and interpret the shifting 
landscape, he may rest his eyes wherever he pleases, even release the emergency brake and 
step off, but he is not free to move the tracks in a different direction. He cannot have the player's 
pleasure of influence: "Let's see what happens when I do this." The reader's pleasure is the 
pleasure of the voyeur. Safe, but impotent. 

The cybertext reader, on the other hand, is not safe, and therefore, it can be argued, she is not 
a reader. The cybertext puts its would-be reader at risk: the risk of rejection. The effort and 
energy demanded by the cybertext of its reader raise the stakes of interpretation to those of 
intervention. Trying to know a cybertext is an investment of personal improvisation that can 
result in either intimacy or failure. The tensions at work in a cybertext, while not incompatible 
with those of narrative desire, are also something more: a struggle not merely for interpretative 
insight but also for narrative control: "I want this text to tell my story; the story that could not be 
without me." In some cases this is literally true. In other cases, perhaps most, the sense of 
individual outcome is illusory, but nevertheless the aspect of coercion and manipulation is real. 

53 Aarseth afirma que a “variedade e criatividade dos dispositivos [...] demonstram que o papel não 
fica atrás do computador como uma tecnologia de textos ergódicos” (1997, p.10, tradução livre). 
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a. o enfraquecimento do jogo de vozes: no videogame, coexistem 

três narradores (sendo um deles enunciativo), que delegam a voz 

a personagens tanto verbal quanto visualmente; no livro, há 

apenas um narrador verbal (enuncivo) realizando essas 

debreagens internas; 

b. a simplificação da teia temporal: no jogo, o foco narrativo passa 

de Desmond, num momento de referência presente, para Ezio, 

em momentos de referência pretéritos, e vice-versa, em um 

constante vai-e-vem temporal; já no livro, apenas os eventos do 

passado são levados em conta; 

c. a alteração do eixo narrativo: como consequência da omissão da 

narrativa de Desmond, que era o sujeito da narrativa principal em 

Assassin’s Creed II, a narrativa de Ezio Auditore assumiu um grau 

de relevância maior na obra literária e se tornou programa de 

base; 

d. o apagamento dos percursos temático-figurativos que estavam 

ligados à ancoragem espaço-temporal enunciativa, do aqui e do 

agora, tais como: o tema da modernidade e suas figuras (alarme, 

câmeras etc.), o tema da tecnologia e suas figuras (Animus, 

holograma, alarme etc.) e o tema da recordação e suas figuras 

(memórias, antepassados etc.);  

e. a descaracterização do efeito de unidade construído pela 

franquia: Prescindir dos temas da tecnologia, da modernidade e 

da recordação é o mesmo excluir o elo que dá coesão à série 

original. Os jogos Assassin’s Creed se baseiam no resgate de 

memórias e relacionam a narrativa do fato histórico como um 

programa de uso da narrativa que se passa nos dias atuais. 

Assim, o enunciador da adaptação apaga a visão mais 

abrangente do papel dos acontecimentos históricos e 

descaracteriza o efeito de unidade elaborado na série de 

videogames. 
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 É curioso notar que essa descaracterização pode ser observada 

também nos nomes escolhidos para intitular os romances. Observe, na figura 

abaixo, as capas de alguns dos videogames principais da franquia e as dos 

romances adaptados. Ao inserir, nos títulos, algarismos romanos em uma 

ordem crescente, o enunciador dos jogos busca tecê-los em uma estratégia 

enunciativa global. De modo diferente, o enunciador das adaptações não 

numera os títulos de suas obras, o que reforça um caráter de autonomia para 

cada uma delas. 

 

 
 

Figura 31: Na linha superior, capas produzidas para comercializar os jogos e, na superior, capas dos 
livros. Notemos que as adaptações não reproduzem os números, os quais situam os eventos de cada 

jogo em uma unidade global de sentido. 

 

 

  



81 
 

4.3 NO NÍVEL DA ESTRATÉGIA 

Todo sistema é uma totalidade que se basta a si própria; no 
entanto, nenhuma totalidade está isolada. Catálise sobre 
catálise obrigam a ampliar o campo visual até que se chegue a 
levar em conta todas as coesões. (...) Assim, todas as 
grandezas que, em primeira instância e considerando apenas o 
esquema da semiótica-objeto, deviam ser deixadas de lado 
como objetos não semióticos, são reintegradas e 
compreendidas como componentes necessários de semióticas 
de ordem superior. A seguir, não existem não semi-óticas que 
não sejam componentes de semióticas e, em última instância, 
não existe objeto algum que não possa ser esclarecido a partir 
da posição-chave que a teoria da linguagem ocupa. A estrutura 
semiótica se revela como um ponto de vista a partir do qual 
todos os objetos científicos podem ser examinados 
(HJELMSLEV, 2003, p. 131-132). 

 

Se, num primeiro momento, a ênfase da análise recaiu sobre a relação 

entre videogame e romance, entendidos aqui na nuance entre semióticas-

objeto e semiótica cena54, vale também ensaiar, mesmo que rapidamente, uma 

análise que os incorpore — livro e jogo — no nível da semiótica-estratégia. 

A situação semiótica é uma configuração heterogênea que 
recupera todos os elementos necessários à produção e à 
interpretação da significação de uma interação social. Para 
compreender a significação das inscrições hieroglíficas 
monumentais no Egito, por exemplo, não basta decifrar o texto, 
nem mesmo apreciar seu tamanho e disposição (vertical): é 
preciso levar em conta também a situação de comunicação 
com os deuses que se manifesta em particular pela altura e 
pela proporção das inscrições [...] (Ibidem, p. 38-39) 

 

Interessa-nos agora abordar o segundo tipo das situações, a estratégia, 

que, segundo Fontanille (2005, p. 27), “reúne práticas para fazer delas conjuntos 

significantes novos, mais ou menos previsíveis [...], através da programação de 

percursos e de suas intersecções, ou de ajustamentos em tempo real”. 

Passando para este nível de análise imediatamente superior, podemos 

pensar o lançamento de um videogame Assassin’s Creed e de um romance 

adaptado do jogo não apenas como atos isolados de enunciação, mas sob o 

ponto de vista de uma grande estratégia que os engloba.  

                                                
54

 De acordo com a classificação dos níveis de pertinência de Jacques Fontanille (2005). 
Conferir capítulo Sobre a análise do corpus. 
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Assim, esses objetos (livro e DVD do jogo) e as práticas por eles suscitadas 

fariam parte de uma campanha previamente concebida por um enunciador, que 

planeja todas as variantes a fim de aumentar a visibilidade da franquia.  

Nesse sentido, comercializar o romance em prosa na mesma época do 

lançamento do videogame e replicar, na capa do livro, a identidade visual do jogo, 

entre outras, são decisões que podem servir para, ao transmitir uma experiência 

de transmidialidade, prolongar a experiência do enunciatário jogador com a marca 

Assassin’s Creed ou mesmo angariar um novo perfil de enunciatário.  

Um mês antes do lançamento oficial, a Ubisoft divulga o título 
do novo livro. Quinze dias antes, a capa é publicada na página. 
Uma semana antes, os fãs tem [sic] a possibilidade de ler o 
primeiro capítulo gratuitamente. No dia do lançamento, a 
empresa promove um concurso cultural, em que os fãs têm de 
criar um diálogo para uma parte da história. O autor do mais 
criativo ganha um exemplar de graça. "Já encontrei vários 
adultos que liam os livros, mas nem sabiam da existência dos 
jogos”, diz [Bertrand] Chaverot [diretor-geral da Ubisoft Brasil]. 
[...] 
A febre de Assassin's Creed só deve crescer. Além dos 
produtos derivados — como livros, bonecos, quadrinhos, 
pôsteres, camisetas e jogos de tabuleiros — em 2015, a 
franquia terá um filme com o ator Michael Fassbender no papel 
principal e na produção. "Proporcionalmente, o Brasil é o país 
em que a Ubisoft mais investe na plataforma”, diz. “O Facebook 
e todas as inovações que ele permite são os pilares de nossa 
estratégia de comunicação e de vendas55.  
 

Nessa linha, a adaptação para o livro não estaria necessariamente a 

serviço de criar uma aproximação da obra de chegada com a obra original. Seu 

grande projeto enunciativo seria apenas criar mais um produto que fizesse 

circular a marca da franquia.  

 

                                                
55

 “Como a Ubisoft vendeu 1,4 milhão de livros com a ajuda do Facebook”. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/business/news/BR-Como-a-Ubisoft-vendeu-livros>. Acesso em 
10/07/2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se preocupou em analisar a adaptação para romance de 

um videogame de grande êxito comercial. Assassin’s Creed II, segundo título 

da franquia Assassin’s Creed, introduz a história do florentino Ezio Auditore – 

que, muito devido ao seu carisma, popularizou-se rapidamente mundo afora e 

tornou-se símbolo da própria série de jogos. Para dar conta das 

particularidades dos objetos, a abordagem do corpus se alicerçou na 

metodologia semiótica e em conceitos de autores de game studies e do 

cibertexto. Inicialmente, procedemos à análise do videogame e do romance 

como semióticas-objeto, de acordo com classificação de níveis de pertinência 

proposta por Fontanille (2005). 

Com a averiguação das estratégias discursivas do videogame, 

observamos que Assassin’s Creed II calca o seu fazer persuasivo em variadas 

estratégias enunciativas. São exemplos: (1) o jogo se fia à constante 

coalternância de debreagens, em que variados narradores são circunscritos de 

acordo com os momentos de referência; (2) o enunciador fabrica um ponto de 

vista de primeira pessoa ao alternar a perspectiva da câmera e recrudescer o 

volume de conversas e sons do ambiente; (3) apresenta uma hierarquia 

narrativa bem definida, em que a narrativa de Ezio Auditore — um programa de 

uso projetado na Itália Renascentista — é englobada pela do personagem 

Desmond Miles, que busca eliminar os inimigos templários no presente.  

De modo geral, a comparação das estratégias das duas obras buscou 

evidenciar que o enunciador do romance, ao abrandar ou excluir muitas 

estratégias enunciativas da obra original, enfraquece o que chamamos de 

efeito de interação (ou de intervenção) arquitetado pelo videogame. Para uma 

compreensão mais embasada desse efeito, o aproximamos da noção de 

cibertexto desenvolvida por Aarseth (1997). Segundo o autor, essa concepção 

focaliza a organização mecânica do texto e requisita um papel mais integrado 

do  usuário na troca literária, em um processo que transcenderia o que se 

passa comumente com um leitor. Aarseth cunha esse fenômeno de ergódico. 
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Desta maneira, entendemos que o enunciador do romance Assassin's Creed – 

Renascença se liga a uma literatura não-ergódica, já que a obra adaptada 

projeta estratégias discursivas de objetividade e distanciamento, em oposição 

ao que é levado a cabo pelo videogame.  

Vimos que essa predileção pela enuncividade pode ser observada por 

diferentes ângulos. Primeiro, pela omissão da narrativa de Desmond, que era o 

sujeito da narrativa principal, o que impõe à narrativa de Ezio Auditore assumir 

um grau de relevância maior na obra literária e se tornar o novo programa de 

base. Segundo, pelo apagamento dos percursos temático-figurativos, tais como 

a modernidade e a recordação, que ancoravam o espaço e o tempo 

enunciativos. Terceiro, pelo enfraquecimento do jogo de vozes, já que no 

videogame coexistiam três narradores (um deles enunciativo), em oposição ao 

único narrador verbal enuncivo projetado pelo romance. 

Como indica o próprio Aarseth, o efeito de interação não é exclusivo das 

chamadas novas mídias ou de suas linguagens sincréticas, mas pode ser 

articulado em textos manifestados unicamente pelo plano de expressão verbal 

escrito. Vimos essa questão com um pouco de detalhamento ao investigarmos 

três textos que, assim como Assassin's Creed – Renascença, são inscritos num 

suporte livro. O Jogo da Amarelinha, Destrua Este Diário e O Feiticeiro da 

Montanha de Fogo, diferentemente do romance adaptado do videogame, 

ancoram-se em variadas estratégias como labirintos narrativos, interpelações 

ao leitor, interação com o suporte papel e leitura em saltos, entre outras, que 

conferem maior aproximação para com os seus “leitores”. 

 Se não se trata de uma eventual impossibilidade de a linguagem verbal 

escrita instaurar efeitos de intervenção e se firmar como cibertexto, 

percebemos que a supressão dos elementos enunciativos se relaciona a uma 

escolha do enunciador do livro, o qual, portanto, instaura um projeto 

enunciativo distanciado da obra original. Como resultado desse afastamento, 

um novo perfil de enunciatário é construído.  

A modificação do projeto enunciativo pode ser compreendida num nível 

de análise maior, o das estratégias. Levar o conteúdo do videogame a outro 
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perfil de enunciatário pode ser encarado como uma estratégia de expandir a 

marca Assassin' Creed para outros públicos e, assim, ampliar o potencial 

consumidor da franquia de jogos e de seus produtos relacionados. Ademais, 

isso também pode explicar a frustração de leitores que buscam no romance 

muitas similaridades com o videogame. Uma vez que os enunciatários 

previstos pelas obras são distintos, ler o livro não deve ser encarado como uma 

réplica da experiência de jogar Assassin’s Creed II. 

A mudança de projeto enunciativo, com o apagamento da narrativa do 

presente e de seus temas correlatos, é responsável por um aspecto 

fundamental da análise desta tradução intersemiótica: a quebra do efeito de 

unidade da série original. Por unidade, queremos dizer que em cada jogo 

Assassin’s Creed há uma narrativa de resgate de memórias de um 

antepassado, a qual é hierarquizada como programa de base da narrativa 

centrada nos fatos históricos. Ou seja, a recorrência desses elementos é que 

garante a coesão entre todos os jogos. Quando o enunciador do romance os 

suprime, transforma-os em textos independentes, o que instaura um profundo 

dilema. O romance, embora se venda como uma obra baseada no videogame, 

afasta-se sobremaneira da identidade discursiva maquinada pelo jogo.  

 

 



86 
 

REFERÊNCIAS 

AARSETH, Espen. Cybertext: Perpectives on Ergodic Literature. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 1997.  

ASSASSIN’S CREED FRANCHISE SALES EXCEED 73 MILION. IGN 

Disponível em <http://goo.gl/zAi25r>. Acesso em 7 de março de 2014. 

BAETENS, Jan. From Screen to Text: Novelization, the Hidden Continent. In: 

The Cambridge Companion to Literature on Screen. CARTMELL, Deborah; 

WHELEHAN, Imenda (Org.). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria Semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 

2011. 

BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. 

Cambridge: The MIT Press, 2007. 

BOWDEN, Oliver. Assassin's Creed – Renascença. Rio de Janeiro: Galera 

Record, 2011. 

_______. Assassin's Creed – A Cruzada Secreta. Rio de Janeiro: Galera Record, 

2012. 

_______. Assassin's Creed – Irmandade. Rio de Janeiro: Galera Record, 2012. 

_______. Assassin's Creed – Renegado. Rio de Janeiro: Galera Record, 2012. 

_______. Assassin's Creed – Bandeira Negra. Rio de Janeiro: Galera Record, 2013. 

_______. Assassin's Creed – Revelações. Rio de Janeiro: Galera Record, 2013. 

_______. Assassin's Creed – Unity. Rio de Janeiro: Galera Record, 2014. 

BURROUGHS, Rick. Alan Wake. Tor Books: Nova York, 2010. 

CEIA, Carlos. E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia. Disponível em: 

<http://tinyurl.com/antiliteratura>. Acesso em 16 de janeiro de 2015. 

CORTÁZAR, Julio. O jogo da amarelinha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2007. 

CRAWFORD, Chris. Chris Crawford on interactive storytelling. California: New 

Riders, 2013. 

 



87 
 

FIORIN, José Luiz. A noção de texto na semiótica. In Organon: Revista do 

Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. v. 9, n. 23. 

Porto Alegre: UFRGS, 1995. p. 163–173 

_______. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e 

tempo. São Paulo: Ática, 1999. 

_______. Linguagem e ideologia. 8ª edição. São Paulo: Ática, 2007. 

_______. Elementos de análise do discurso. 14ª edição. São Paulo: Contexto, 

2008. 

FONTANILLE, Jacques. Significação e visualidade: exercícios práticos. Porto 

Alegre: Sulina, 2005. 

_______. Semiótica do discurso. São Paulo: Contexto, 2007. 

FONTANILLE, Jacques; ZILBERBERG, Claude. Tensão e significação. São 

Paulo: Humanitas, 2001. 

GOMES, Regina Souza; MANCINI, Renata. Textos midiáticos: uma introdução 

à semiótica discursiva. Atas do IX FELIN. Rio de Janeiro: UERJ, 2007. 

GREIMAS, Algirdas Julien. Semântica Estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973. 

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph. Dicionário de Semiótica. São 

Paulo: Contexto, 2008. 

JACKSON, Steve e LIVINGSTON, Ian. The Warlock of Firetop Mountain. 

London: PuffinBooks, 1982. 

HJELMSLEV, Louis. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. 

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. 15ª edição. São Paulo: 

Cultrix, 1995. 

JUUL, Jesper. Half-real: videogames between real rules and fictional worlds. 

Massachussetts, The MIT Press, 2005. 

LIST OF NOVELS BASED ON VIDEOGAMES. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_novels_based_on_video_games> Acesso 

em 12/07/2013 

MANCINI, Renata e ALT, João. Quadrinhos: do papel à internet. In: TEIXEIRA, 

Lucia; CARMO JR, José Roberto do (Org.) Linguagens na Cibercultura. São 

Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014, p. 91-109. 



88 
 

MYABE, Miyuki. Ico: castle in the mist. Haikasoru: São Francisco, 2011. 

MURRAY, Janet. Hamlet on the holodeck: The future of narrative in 

cyberspace. Cambridge: The MIT Press, 1998. 

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of play: game design fundamentals. 

Cambridge: The MIT Press, 2004. 

________. The Game design reader: a rules of play anthology. Cambridge: The 

MIT Press, 2006. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 

1995. 

SMITH, Keri. Destrua este diário. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2013. 

SOUZA JÚNIOR, Paulo Cesar de. A interatividade no jogo eletrônico Shadow 

of the Colossus. In: Revista Estudos Semióticos. Disponível em: 

<http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe52/2009esse52-pcsouzajr.pdf>, 

volume 5, número 2, São Paulo, 2009, p. 52–59. Acesso em 15 jul 2014. 

SOUZA JÚNIOR, Paulo Cesar de; MANCINI, Renata. O que a análise 

semiótica de um jogo do Mario tem a dizer sobre a interatividade nos 

videogames. In Artefactum Revista de Estudos em Linguagem e Tecnologia. 

Disponível em: 

<http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/article/view/644>, ano 

VII, nº 1, Rio de Janeiro, 2015. Acesso em 22 jan 2015. 

TATIT, Luiz. Quantificações Subjetivas: crônicas e críticas. In Cadernos de 

Letras da UFF, nº 42, 2011, p. 35-50. 

________. A Abordagem do Texto. In: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à 

Linguística I: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2007, p. 187-209. 

TEIXEIRA, Lucia. Entrevista com Lucia Teixeira. Entrevistadora: Silvia M. de 

Sousa. In: Cadernos de Letras da UFF, n 44, 2012, p. 13-20. 

________. A pesquisa em semiótica. In: GONÇALVES, Adair Vieira; GÓIS, 

Marcos Lúcio de Souza (Org.) Ciências da Linguagem: o fazer científico volume 

2.  Campinas: Mercado de Letras, 2014. p. 223-248. 

THOMAS, David; ORLAND, Kyle; STEINBER, Scott. Videogame Style Guide 

and Reference Manual. Editado por Scott Jones e Shana Hertz. Power Play 

Publishing, 2007. Disponível em < bit.ly/videogamestyleguide >. Acesso em 16 

de abril de 2013. 



89 
 

UBISOFT® JOURNEYS INTO THE SAVAGE GOLDEN AGE OF PIRATES 

WITH ASSASSIN’S CREED® IV BLACK FLAG. Disponível em 

<https://www.ubisoftgroup.com/en-us/press/detail.aspx?cid=tcm:99-

86113&ctid=tcm:95-27313-32>. Acesso em 23 de março de 2013. 

UNIVERSIDADE DE ALBERTA. Understanding Video Games. Instrutores: 

Sean Douglas, Leah Hackman. Disponível em 

<https://www.coursera.org/course/uvg>. Acesso em: 30 setembro 2014 

VG CHARTZ Game Database: Global sales (in millions of units) per game. 

Disponível em: <http://tinyurl.com/vgchartzacreed> Acesso em 23 de março de 

2013. 

 



90 
 

LISTA DE VIDEOGAMES 

ALAN WAKE, Remedy, Microsoft Game Studios, 2010. 

ASSASSIN’S CREED. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2007. 

ASSASSIN’S CREED II. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2009. 

ASSASSIN’S CREED BROTHERHOOD. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2010. 

ASSASSIN’S CREED REVELATIONS. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2011. 

ASSASSIN’S CREED III. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2012. 

ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2013. 

ASSASSIN’S CREED ROGUE. Ubisoft Sofia, Ubisoft, 2014. 

ASSASSIN’S CREED UNITY. Ubisoft Montreal, Ubisoft, 2014. 

ICO. Team Ico, Sony Computer Entertainment, 2001. 

SUPER MARIO WORLD 2: YOSHI’S ISLAND. Nintendo EAD, Nintendo, 1995. 

SHADOW OF THE COLOSSUS. Team Ico, Sony Computer Entertainment, 2005. 

 

 


