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Resumo 
 
Esta pesquisa visa explorar como os games poderiam ser capazes de proporcionar àquele que 
os experimenta uma vivência com características significativas. Até que ponto qualidades 
como a contemplação, o acaso extático, a mudança de hábitos e o autoconhecimento, por 
meio do questionamento moral e ético, são também aspectos envolvidos no ato de jogar? E 
quais tipos de experiências esses aspectos são capazes de criar? Pretende-se analisar alguns 
dos elementos de sua linguagem que devem ser capazes de trazer algumas explicações sobre 
as razões que os fazem ter tanta penetração junto aos seus usuários, uma penetração que não 
pode ser compreendida pela simples constatação de que games são feitos exclusivamente para 
divertir. Para a investigação, foram selecionados três games, Journey (2012), Portal (2007) e 
The Walking Dead (2012), com a finalidade de refletir acerca das possibilidades de 
experiência que suas jornadas permitem. Neles, são investigados e discutidos seus aspectos de 
linguagem a partir da fenomenologia, estética e semiótica peirceana, no objetivo de encontrar 
uma predominância fenomenológica no interpretante imediato de cada um, ou seja, em seu 
potencial imanente de significar. Como resultado, fica constatada a existência de três 
cartografias semióticas das possibilidades de experiências dos games, inspiradas nas 
categorias universais peircianas: primeiridade, secundidade e terceiridade. Fundamentam esta 
pesquisa, principalmente, a Fenomenologia, a Estética e a Semiótica de Charles Sanders 
Peirce e as obras de Lucia Santaella, Priscila Arantes, Mirna Feitoza, Cleomar Rocha e Brian 
Upton. 
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Games as phenomenological journeys:  
the semiotic aesthetic experience in digital play 

 
 

Aline Antunes de Souza 

 
 
Abstract 
 
This study aims to explore how games may be able to provide their players with meaningful 
experiences. To what extent are qualities such as contemplation, ecstatic chance, habit 
change, and self-knowledge, through moral and ethical questioning, are also involved in the 
act of playing? And what kinds of experiences are these aspects capable of creating? The 
intent is to analyze some of the semiotic elements that are able to bring some explanation 
about the reasons that make games to exert so much attraction to their users, an attraction that 
cannot be understood by the simple observation that games are made exclusively for fun. For 
the investigation, three games were selected, Journey (2012), Portal (2007) and The Walking 
Dead (2012), to reflect on the possibilities of experience that their journeys allow. Their 
semiotic aspects are investigated from C. S. Peirce's Phenomenology, Aesthetics and 
Semiotics perspectives, in order to find a phenomenological predominance in the immediate 
interpretant of each one, that is, in their immanent potential to signify. As a result, three 
semiotic cartographies of the possibilities of games experiences, inspired by the universal 
Peircian categories are defined: firstness, secondness and thirdness. As so, this study is mainly 
based on the Phenomenology, Aesthetics and Semiotics of Charles Sanders Peirce and the 
works of Lucia Santaella, Priscila Arantes, Mirna Feitoza, Cleomar Rocha and Brian Upton. 
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Introdução  
 

Os games fazem parte integrante da cultura atual até o ponto de constituírem uma 

cultura própria, chamada de cultura gamer ou gamercultura. As novas explorações da 

linguagem e a busca incessante pela inovação das possibilidades de interação incitaram, com 

o foco maior nos últimos tempos, a reflexão acerca dos games enquanto experiências 

significativas. Como consequência, o próprio ato de jogar – agora, digitalmente – é cada vez 

mais pensado enquanto experiência estética1.  

Dentre tais reflexões, nasceram os questionamentos guias desta pesquisa: como os 

games poderiam ser capazes de proporcionar àquele que os experimenta uma vivência com 

características significativas? E que tipos de experiências estéticas seriam capazes de criar? 

Nossa hipótese é a de que qualidades como a contemplação, o acaso extático, as relações de 

identidade entre o jogador e sua personagem, e até mesmo o autoconhecimento através do 

questionamento moral e ético são também aspectos envolvidos no ato de jogar. Ao longo do 

processo da investigação, a fenomenologia, a estética e a semiótica, como concebidas por C. 

S. Peirce e fundamentadas em suas três categorias universais, surgiram então como um 

possível caminho para a percepção, o diálogo e a reflexão dos fenômenos envolvidos.  

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa envolve o campo de estudo dos games sob 

três enfoques principais: os games no campo da comunicação, enquanto linguagem; os games 

enquanto estéticas tecnológicas, fontes potenciais de experiências variadas; e a análise dos 

games à luz da semiótica peirciana, método considerado ideal para o tipo de investigação 

proposta. Os elementos essenciais de tal tríade de enfoque intentam aqui ser cuidadosamente 

entretecidos, e o percurso de suas tramas será melhor esclarecido a seguir. 

Nesta pesquisa, o estudo dos games enquanto sistemas de signos é considerado tanto 

um estudo semiótico, quanto um estudo do campo da comunicação. Para isso, parte-se do 

princípio de que a comunicação funciona a partir da dinâmica dos sistemas de signos, no qual 

os participantes da comunicação atuam como sistemas semióticos – processam signos e 

trabalham imersos em linguagens (PEREIRA, 2011). À luz da semiótica, é possível 

reconhecer que 

 

                                                
1 Alguns autores que tratam do jogar digital enquanto experiência estética serão abordados no segundo 
capítulo. 
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toda mídia desenvolve um corpo que lhe é próprio, uma vez que envolve um 
discurso que comunica com aqueles que dela fazem uso, solicitando trabalho do 
aparato sensório-motor-cognitivo de seus leitores, interatores, jogadores. Ao 
envolverem a participação do corpo no discurso que enunciam, mídias treinam 
capacidades, desenvolvem habilidades, aprendizagens, proporcionam novos 
modos de olhar o mundo, de resolver problemas. (PEREIRA, 2011, p. 408) 

 

Segundo Pereira, as aprendizagens favorecidas por qualquer linguagem – dos games, 

no nosso caso – estão diretamente relacionadas às possibilidades oferecidas pelos sistemas de 

signos que a compõe e daquilo que ela exige do corpo ao nele ser atualizada. A partir de tal 

compreensão, pode-se afirmar que a comunicação com os games permite “uma aprendizagem 

semiótica nos códigos dos sistemas de signos com os quais lida, nos quais seu aparato 

sensório-motor-cognitivo trabalha imerso, operando na interpretação de signos e adquirindo 

linguagens” (PEREIRA, 2011, p. 409).  

Para que seja possível, a aprendizagem semiótica envolve primordialmente a 

experiência, que no caso dos games é especificamente determinada pelos modos de sentir 

proporcionados pela imersão e participação nas ações vivenciadas na jornada de cada game 

em particular. Com isso, nosso método adotado encontra-se justificado, pois a experiência é o 

principal objeto de investigação da fenomenologia peirciana, e tais modos de sentir 

proporcionados pelos games – modos aqui entendidos enquanto experiências estéticas – 

podem ser semioticamente pensados através do conceito do interpretante imediato2 de cada 

game em particular, analisado enquanto signo. 

Neste contexto, propõe-se a criação de uma cartografia de experiências possíveis 

derivadas do jogar digital, que podem inclusive ser entendidas enquanto modos de 

aprendizagem semiótica de experiências estéticas. Tais cartografias propostas encontram-se 

diretamente relacionadas às três categorias fenomenológicas universais de C. S. Peirce, a 

saber, primeiridade, secundidade e terceiridade. Agora, cabe uma breve explanação acerca de 

como está estruturada a pesquisa. 

A dissertação encontra-se formatada em seis capítulos principais. O primeiro deles 

tem por objetivo apresentar o trajeto elaborado para a construção do modo de olhar para os 

games enquanto linguagem, ou seja, nossa fundamentação teórica. Assim, com base 

principalmente nos Collected Papers de C. S. Peirce e nas obras de Santaella (1992, 1994, 

2006, 2006), Ibri (2015) e Houser (2010), o primeiro capítulo traçará uma apresentação 

                                                
2 O interpretante imediato pode ser compreendido enquanto efeito imanente, em potencial, que determinado 
signo possui de significar. O conceito será melhor desenvolvido no primeiro capítulo da dissertação.  
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sucinta sobre a Fenomenologia, a Semiótica e a Estética de Peirce, delas extraindo e 

aprofundando apenas os conceitos que serão posteriormente aplicados: da Fenomenologia, 

serão enfatizadas as definições das categorias universais da experiência, a saber, primeiridade, 

secundidade e terceiridade; da Teoria Geral dos Signos, serão ressaltadas a definição de signo 

e seus tipos principais; e, por fim, de uma breve apresentação da Estética peirciana, será 

extraída uma possível definição de experiência estética semiótica, que será então melhor 

desenvolvida para o contexto dos games nos dois capítulos subsequentes. O intuito nessa 

primeira parte é deixar claro, na medida do possível, a busca pela reflexão acerca dos games 

enquanto signos estéticos nesta dissertação, ou seja, pensar os games enquanto fenômenos que 

incitam o autocontrole a criar novos hábitos de sentimento, de conduta e de pensamento. 

No segundo capítulo, então, será apresentado o modo de olhar em si, atuante, ao 

adentrar no universo daquele que é seu signo central: o game. Subdividido em duas partes, o 

capítulo abordará inicialmente a experiência estética em seu recorte tecnológico, com foco 

específico nos games. Para isso, parte primeiro dos conceitos de sublime tecnológico, de 

Mario Costa (1995); da experiência da forma à experiência do fluxo, de Priscila Arantes 

(2011); e da imanência ao inacabado, de Cleomar Rocha (2011), a fim de se compreender 

como se dá a experiência estética em seu viés digital.  

Depois, na segunda parte, para poder ser pensado o modo de ser da estética 

tecnológica no jogar digital, serão apresentados e discutidos aqueles aqui considerados os 

principais aspectos dos games enquanto linguagem, assim como alguns dos métodos de 

produção de sentido que deles emergem. São eles: as seis heurísticas propostas por Brian 

Upton (2015) – escolha, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e potencial 

satisfação –; a relevância da ação do jogador para a mudança de estado; a qualidade da 

imersão, determinada pela agência e determinante da sensação de presença no mundo virtual; 

o potencial de prazer e de frustração imanentes ao ato de jogar; as possibilidades de 

antecipação e encerramento consequente; as estratégias de envolvimento priorizadas pelos 

games, extraídas de seus gêneros e discursos de lançamento; e a potencialidade de 

portabilidade de sentido, a ser averiguada, principalmente, pelas possibilidades em potencial 

de compreensão e de interpretação. 

O segundo capítulo como um todo consiste, portanto, de um cuidadoso levantamento 

bibliográfico na área da estética tecnológica, no intuito de determinar os principais elementos 

e métodos de produção de sentido dos games, que serão, posteriormente, considerados nas 

análises daqueles selecionados. Por isso, da união entre a construção do olhar, apresentada no 

primeiro capítulo, e a compreensão do objeto, desenvolvida no segundo, nasce o método de 
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investigação proposto, apresentado no terceiro capítulo. Dessa forma, o método pode ser mais 

facilmente compreendido enquanto resultado da síntese teórica dos aspectos abordados até 

então, nos primeiros capítulos da dissertação.  

Assim, o terceiro capítulo, também subdividido em duas partes, abordará 

inicialmente os aspectos de uma experiência estética semiótica no jogar digital para então, na 

segunda parte, ser extraído e apresentado o método de análise semiótica especificamente 

desenvolvido. Esse método é criado com base, principalmente, nas obras de Santaella (1994, 

2002), e parte da compreensão da comunicação enquanto processo mediado por signos e da 

percepção dos games como possível forma de educação estética via aprendizagem semiótica. 

Por fim, os três capítulos seguintes da dissertação – quarto, quinto e sexto – abordam 

cada game selecionado3 em particular: Journey (2012), Portal (2007) e The Walking Dead 

(2012), respectivamente. Compostos também por duas partes, cada capítulo traz, na primeira 

delas, fragmentos do diário de jogo específico, considerados os mais relevantes à experiência. 

A seguir, na segunda parte, o método proposto é aplicado à experiência proporcionada pelo 

game como um todo, no intuito de investigar e determinar, se possível, a predominância 

fenomenológica na proposta de cada um.  

Antes de iniciarmos, no entanto, duas ressalvas são necessárias. A primeira delas 

trata da necessidade de se esclarecer que a seleção dos games partiu em si mesma de uma 

curadoria prévia, já baseada na hipótese de predominâncias fenomenológicas implícitas em 

suas jornadas. Dessa forma, os games mencionados – Journey, Portal e The Walking Dead – 

encontram-se considerados, hipoteticamente, sob o domínio respectivo da primeiridade, da 

secundidade e da terceiridade, categorias essas que serão melhor apresentadas no primeiro 

capítulo da dissertação.  

A segunda observação é a de que em momento algum pretende-se estabelecer uma 

compreensão definitiva da experiência resultante dos games selecionados. Cada análise, 

portanto, não passa de apenas uma sugestão de leitura possível, que pode, inclusive, 

demonstrar-se refutável a partir de novos diálogos ao longo do curso do tempo.  

                                                
3 A seleção foi realizada a partir da investigação de games do circuito comercial e não do circuito artístico, 
na intenção de considerar a forma de constituição de todo e qualquer game enquanto linguagem, 
independentemente de seu discurso. Em outras palavras, buscam-se os resultados mais gerais e abrangentes 
possíveis, relacionados às possibilidades de experiências estéticas inerentes a todo e qualquer tipo de game 
desenvolvido. 
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CAPÍTULO 1 

Fenomenologia, Semiótica e Estética de Peirce: um breve contexto 
 

Esta dissertação toma por base a fenomenologia de Charles Sanders Peirce e alguns 

de seus desdobramentos estéticos presentes em sua semiótica. Essa base se justifica porque o 

objetivo é discutir e evidenciar que, a depender das características estéticas presentes nos 

games, a experiência fenomenológica e estética do jogador será distinta. Que características 

são essas e que tipo de experiência é essa? Acreditamos que há elementos na obra de Peirce 

que nos auxiliam a responder essas questões. Por isso, este capítulo traçará uma apresentação 

concisa sobre sua Fenomenologia e Semiótica, nelas enfatizando apenas os conceitos que 

serão aplicados nas análises de games posteriores. Da Fenomenologia serão destacadas as 

definições das categorias universais da experiência e da Semiótica, enquanto Teoria Geral dos 

Signos, a definição de signo e de seus tipos principais. Na última parte deste capítulo, de uma 

breve apresentação da estética peirciana será extraída uma possível definição de experiência 

estética semiótica, que será então melhor desenvolvida no contexto dos games em capítulos 

subsequentes. 

A Fenomenologia, ou Faneroscopia, é uma quase-ciência que estuda os fenômenos –

phaneron – e pode ser melhor entendida como investigação da experiência e de tudo aquilo 

que faz a experiência possível.  

Por fenômeno, Peirce concebe qualquer coisa que esteja de algum modo e em 

qualquer sentido presente à mente, independentemente de corresponder a algo real ou 

ficcional: “(...) por faneron eu entendo o total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer 

modo presente na mente, sem qualquer consideração se isso corresponde a qualquer coisa real 

ou não.” (CP, 1.284)4. A partir da análise da experiência, entendida enquanto percepção de 

fenômenos, a principal tarefa da Fenomenologia é determinar as categorias mais gerais, 

simples, elementares e universais de todo e qualquer fenômeno. 

A partir da observação direta dos fenômenos, Peirce discrimina diferenças e 

generaliza suas observações, a ponto de ser capaz de sinalizar algumas classes de caracteres 

amplas e universais presentes em todas as coisas que se apresentam à mente.  

                                                
4 Conforme a descrição de Peirce, podemos concluir que (I) a percepção de um objeto é um fenômeno; (II) 
um sonho é um fenômeno; (III) um pensamento é um fenômeno (IBRI, 2015, p. 22). 
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Em suma, a tarefa da Fenomenologia é desvendar ou revelar a estrutura fundamental 

da experiência, enquanto que a própria experiência tem um amplo significado5 (HOUSER, 

2010, p.100). O método fenomenológico que cumpre tal tarefa constitui-se por 1. olhar 

diretamente para o fenômeno, qualquer que apareça, fato ou ficção; 2. levantar os diferentes 

tipos de elementos que nele são detectados, discriminá-los; e 3. formar uma concepção clara 

desses tipos. Como resultado da aplicação do método de análise fenomenológica, Peirce 

concluiu que “(...) tudo que aparece à consciência, assim o faz numa gradação de três 

propriedades que correspondem aos três elementos formais de toda e qualquer experiência” 

(SANTAELLA, 2005, p. 34-35). Para tais elementos, cria novas palavras, nomes inteiramente 

livres de falsas associações a quaisquer termos já existentes: Primeiridade, Secundidade e 

Terceiridade. 

 

1.1 Primeiro, segundo, terceiro 

 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade são, portanto, categorias universais da 

experiência, altamente abstratas, que fornecem a chave para a estrutura do fenômeno (e para a 

própria experiência em si). São instâncias interdependentes: 
 
Alguns elementos dos fenômenos são independentes; estes são elementos de 
primeiridade. Outros elementos são dependentes apenas de uma instância 
anterior; estes são elementos de secundidade. Existem ainda outros elementos 
dos fenômenos que são dependentes das duas instâncias anteriores, das quais 
fazem o papel de mediador; estes são os elementos de terceiridade. De acordo 
com Peirce, essas três classes de elementos compõem a totalidade dos 
fenômenos (HOUSER, 2010, p. 98).  

 

Mais precisamente, quando as categorias fenomenológicas são apresentadas apenas 

enquanto características ou qualidades dos elementos do fenômeno, são categorias 

fenomenológicas em primeiridade. Quando as categorias tratam de qualia, relações ou signos, 

são apresentadas enquanto fatos, as categorias em secundidade. Quando se apresentam como 

sensações, reações ou pensamentos, as categorias são signos necessariamente. Aqui, temos as 

categorias em terceiridade. Essa estrutura do fenômeno pode ser representada pela seguinte 

tabela: 

	

                                                
5  Por experiência, Peirce entende “tudo aquilo que se força sobre nós, impondo-se ao nosso 
reconhecimento” (SANTAELLA, 2005, p. 34).  
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Categorias 
em Primeiridade 

(qualidades) 
PRIMEIRIDADE 

FIRSTNESS 
SECUNDIDADE 
SECONDNESS 

TERCEIRIDADE 
THIRDNESS 

Categorias 
em Secundidade 

(fatos) 

QUALIA 
(fatos de 

primeiridade) 

RELAÇÕES 
RELATIONS 

(fatos de 
secundidade) 

SIGNOS 
SIGNS 

(fatos de 
terceiridade) 

Categorias 
em Terceiridade 

(signos) 

SENSAÇÕES 
FEELING 
(signos de 

primeiridade) 

REAÇÕES 
REACTION 
(signos de 

secundidade) 

PENSAMENTOS 
THOUGHT 
(signos de 

terceiridade) 
	

Figura 1: Estrutura dos fenômenos, em tabela adaptada de Houser (2010, p. 99) 

 

Em termos gerais, a Primeiridade corresponde ao acaso, originalidade irresponsável e 

livre, variação espontânea. A Secundidade corresponde à ação e reação dos fatos concretos, 

existentes e reais. Já a Terceiridade diz respeito à mediação ou processo, crescimento 

contínuo e devir sempre possível pela aquisição de novos hábitos. “O 3° pressupõe o 2° e 1°; 

o 2° pressupõe o 1°; o 1° é livre. Qualquer relação superior a três é uma complexidade de 

tríades.” (SANTAELLA, 2005, p. 39). 

É importante atentar para o fato de que as categorias não são psicológicas e, sim, 

lógicas: foram extraídas da análise mais rigorosamente lógica do que aparece no mundo 

(idem, p. 40). Para Peirce, a questão não era determinar o que realmente existe, mas aquilo 

que aparece a cada um de nós, em todos os momentos de nossa vida.  

Assim, a Primeiridade é sinônimo de qualidade de sentimento, a presentidade como 

está presente, impressão atemporal, também chamada de hiato no tempo: “ser o que é por si e 

para si, consciência imediata, tal qual é, que rompe com a temporalidade” (IBRI, 2015, p. 32). 

É a pura qualidade de ser e de sentir. A qualidade da consciência ou mente imediata é uma 

impressão (sentimento) in totum, indivisível, não analisável, inocente e frágil – é tão tenra que 

não podemos sequer tocá-la sem estragá-la. (SANTAELLA, 2005, p. 43). 

É a consciência do momento, não reflexionada nem fragmentada: “Tudo que está 

imediatamente presente à consciência de alguém é tudo aquilo que está na sua mente no 

instante presente. Nossa vida inteira está no presente” (SANTAELLA, 2005, p. 43). Em cada 

lapso de existência, lá está uma vida inteira: “Toda a sua vida está no presente” (CP, 1.310).  

Ser primeiro é ser presente, imediato, fresco, novo, iniciante, original, espontâneo, 

livre, vivido e evanescente, um instante eterno, sem partes. É um estado de total 
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disponibilidade mental, de pura abertura perceptiva, quando a mente se encontra aberta ao 

mundo, sem resistência, sem autocontrole, sem interpretação nem análise. É a mente tomada 

pela mera possibilidade de um sentimento intraduzível, na primeira apreensão das coisas. 

A qualidade de sentir é definida por Santaella como o modo mais imediato, mas já 

medializado (mesmo que imperceptivelmente) de nosso estar no mundo. “Sentimento é, pois, 

nossa primeira forma rudimentar, vaga, imprecisa e indeterminada de predicação das coisas” 

(2005, p. 46), é o fenômeno em sua pura possibilidade de ser. 

A Secundidade pode ser sintetizada na ideia da factualidade do existir e da vontade. 

Consiste no mundo real, reativo, mundo sensual. Estamos no campo da existência cotidiana, 

do agir, reagir, interagir e fazer. Uma mente que reage em relação ao mundo, presente no 

simples fato de estar vivo. “Existir é sentir a ação de fatos externos resistindo à nossa 

vontade” (SANTAELLA, 2005, p. 47). Tais fatos externos são por Peirce chamados de fatos 

brutos, nos quais a brutalidade busca traduzir a ideia de confronto. 

Secundidade, portanto, é existência: uma qualidade (primeiridade) encarnada numa 

matéria, sua corporificação material. Afinal, meras qualidades não resistem. É a matéria que 

resiste. Enquanto sentimento é primeiridade, a secundidade é sensação: a “ação de um 

sentimento sobre nós e nossa reação específica” (SANTAELLA, 2005, p. 48). Por reação, fica 

subentendida a relação de conflito entre esforço e resistência: em toda experiência, de objetos 

existentes ou mentais, há sempre um elemento de reação ou segundo, anterior à mediação do 

pensamento articulado e subsequente ao puro sentir. A reação não é cognição – é percepção 

direta, anterior ao pensamento; por isso, é também um quase-signo. 

Nesse conflito com uma força bruta que reage contra a nossa vontade é que surge a 

distinção psicológica entre o eu e o não-eu. “Tornamo-nos conscientes do eu ao nos tornarmos 

conscientes do não eu” (CP, 1.324). Daqui, inúmeros outros exemplos são possíveis: as 

percepções inesperadas, como o choque, a surpresa, a luta, o conflito; a binaridade de forças; 

o outro; o não. A resistência e o esforço são apenas dois modos de descrever a mesma 

experiência. A secundidade, portanto, “é uma dupla consciência” (CP, 1.324), cuja reação é 

também individual, única. “Ela acontece apenas uma vez. Se ela é repetida, a repetição é outra 

ocorrência” (CP 7.532; IBRI, 2015, p. 27). Aqui pode também ser mencionado o papel da 

memória enquanto secundidade: toda experiência passada, o passado vivido, não pode ser 

modificado, e exerce sua compulsão sobre a consciência. O passado realmente age sobre nós 

precisamente como um objeto existente o faz (IBRI, ibid., p. 28). 

É também da experiência de secundidade que se tem o surgimento da dúvida: 

experiência de binaridade em que o elemento negativo – a alteridade enquanto não – exerce 
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sua força (ibid., p. 27). A dúvida pode ser aqui diretamente relacionada ao conceito de 

experiência em secundidade, uma vez que a experiência “é a compulsão, a absoluta coação 

sobre nós de alguma coisa que interrompe o fluxo de nossa quietude, obrigando-nos a pensar 

de modo diferente daquilo que estivemos pensando” (SANTAELLA, 2005, p. 49). Da 

experiência vem as forças de resistência, coação e compulsão – em outras palavras, vem o 

esforço se opondo à mudança. 

A experiência – por despertar a dúvida e, com isso, provocar a vontade de satisfazê-

la – torna-se pivô do pensamento, move o pensar. O pensamento, processo de mediação 

interpretativa entre nós e os fenômenos, surge da ação do segundo que nos impulsiona ao 

universo do terceiro. 

 “Terceiridade, no sentido da categoria, é o mesmo que mediação” (CP, 1.328). Por 

mediação, tem-se a noção da experiência de síntese, de uma consciência sintetizadora e, como 

consequência, o conceito de aprendizagem (IBRI, 2015, p. 35). 
 
Parece, então, que as verdadeiras categorias da consciência são: primeira, 
sentimento, a consciência que pode ser incluída com um instante de tempo, 
consciência passiva de qualidade, sem reconhecimento ou análise; segunda, 
consciência de interrupção no campo da consciência, sentido de resistência, de 
um fato externo, de alguma outra coisa; terceira, consciência sintética, ligação 
com o tempo, sentido de aprendizagem, pensamento. (CP, 1.377) 

 

As palavras-chave da terceiridade são, portanto, síntese intelectual, conhecimento, 

mediação e signo genuíno. Tais ideias podem ser reformuladas ao se pensar a terceiridade 

enquanto mediação solucionadora, tendência à generalização: síntese. Da síntese, nasce o 

conceito da aprendizagem, uma vez que esta é caracterizada pela “detecção de um novo 

conceito na consciência” (IBRI, 2015, p. 35).  

Na mediação encontra-se o processo de cognição, o qual evidencia a necessidade do 

fluxo de tempo – inexistente na primeira e na segunda categorias. Agora, tem-se a consciência 

de um processo, já que “todo fluxo de tempo envolve aprendizagem e toda aprendizagem 

envolve fluxo de tempo” (CP 7.536; IBRI, 2015, p. 36). Todo fenômeno cognitivo, no qual há 

a ação de um terceiro elemento mediador, envolve o fluxo de tempo. A cognição, portanto, é 

síntese no tempo, aprendizagem enquanto aquisição e crescimento mental. A mediação é 

justamente essa qualidade de “estar entre”, “é um terceiro ou meio entre um Segundo e seu 

Primeiro” (CP, 5.66). 

Nas palavras de Santaella (2005), enquanto a primeiridade “é a categoria que dá à 

experiência sua qualidade distintiva, seu frescor, originalidade irrepetível e liberdade” (p. 50) 

e a secundidade “é aquilo que dá à experiência seu caráter factual, de luta e confronto. Ação e 
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reação ainda em nível de binaridade pura, sem o governo da camada mediadora da 

intencionalidade, razão ou lei” (idem, p. 51), a terceiridade é aquela que “aproxima um 

primeiro e um segundo numa síntese intelectual, corresponde à camada de inteligibilidade, ou 

pensamento em signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo” (idem). 

Terceiridade, portanto, é sinônimo de generalidade, infinitude, continuidade, difusão, 

crescimento e inteligência.  

Surge aqui a noção de signo enquanto representação, mediação, pensamento, síntese 

e cognição. “Diante de qualquer fenômeno, isto é, para conhecer e compreender qualquer 

coisa, a consciência produz um signo, ou seja, um pensamento como mediação irrecusável 

entre nós e os fenômenos” (SANTAELLA, 2005, p. 51). Só podemos conhecer o mundo 

porque o representamos e interpretamos tal representação em uma nova representação. Essa 

nova representação é por Peirce denominada interpretante da primeira. O signo é um primeiro 

– nossa primeira representação –, o objeto é um segundo – o mundo representado –, e o 

interpretante é um terceiro – a nova representação resultante do processo. 

Conclui-se com isso que o significado de um signo sempre será outro signo; e nosso 

acesso ao mundo sensível se dá sempre via signos, nunca de forma direta ou imediata.  

 

Segundo Santaella, “tudo é signo, qualquer coisa que se produz na consciência tem o 

caráter de signo” (2005, p. 53). Um signo pode ser abstrato e geral (signo genuíno), mas 

também uma ação ou experiência (quase-signo de secundidade) e até mesmo uma mera 

qualidade de impressão (quase-signo de primeiridade). Essas diferenças são essenciais para o 

desenvolvimento de nossa fenomenologia dos jogos digitais. 

Para melhor explorar o conceito de signo genuíno, devemos mergulhar na Lógica ou 

Semiótica – e, mais precisamente, em seu primeiro ramo, o da Teoria Geral dos Signos. 

 

1.2 A Semiótica ou Teoria Geral dos Signos 

 

A Semiótica é uma teoria lógica, filosófica e científica das linguagens e seu nome 

vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo.  
 
A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de 
todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de 
sentido. (SANTAELLA, 2005, p. 13) 
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Em resumo, a Semiótica busca descrever e analisar nos fenômenos sua constituição 

como linguagem; esse seu “ser” de linguagem é a ação de signo, denominada semiose. A 

ciência dos signos é geral, portanto, aplica-se a quaisquer tipos de signos e suas semioses, 

independente de estarem presentes em humanos, animais, máquinas ou qualquer outro tipo de 

inteligência. 

 A Semiótica está diretamente relacionada à teoria triádica peirciana da 

representação, que, para Peirce, determina que todo signo se encontra numa relação triádica 

com o objeto que representa e com o efeito que causa, ou interpretante. Todo interpretante é, 

portanto, relacionado a seu objeto pela mediação do signo (objeto-signo-interpretante).  

Para desenvolver uma análise fenomenológica e dela extrair uma semiótica estética 

dos jogos digitais, o ramo da Semiótica que deve ser melhor explorado e compreendido é o 

primeiro, aquele denominado Gramática especulativa ou Teoria dos signos. Sua principal 

característica é a da generalidade – e por isso fez-se método perfeito para nossa investigação. 

Agora, para se compreender a semiótica deve-se entender, antes de qualquer outra coisa, a 

definição de signo. Para isso, foi selecionada aquela que é a descrição mais utilizada por 

Santaella, por apresentar o signo em seus diversos aspectos: 
 
Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que é, portanto, 
num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo se o signo 
representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele representa seu objeto 
implica que ele afete uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determine 
naquela mente algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da 
qual a causa imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa mediata é o 
objeto, pode ser chamada o Interpretante. (2005, p. 58) 

 

A partir de tal definição, tem-se duas conclusões: uma vez que o signo é uma coisa 

que representa uma outra coisa, seu objeto, tudo é signo. Ao mesmo tempo, essa 

representação signo-objeto se dá sempre de maneira parcial – o signo representa seu objeto, 

logo, não é o objeto em si. 
 
O signo só pode representar seu objeto para um intérprete, e porque representa 
seu objeto, produz na mente desse intérprete alguma outra coisa (um signo ou 
quase-signo) que também está relacionada ao objeto não diretamente, mas pela 
mediação do signo. (SANTAELLA, 2005, p. 58) 

 

Essa “alguma outra coisa”, produzida na mente do intérprete, é o interpretante do 

signo: o efeito que está apto a produzir (interpretante imediato) ou que efetivamente produz 

(interpretante dinâmico) numa mente interpretadora. Em outras palavras, o interpretante é o 

“processo relacional que se cria na mente do intérprete” (SANTAELLA, 2005, p. 54). A 
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relação de representação entre o signo e o objeto produz na mente do intérprete um novo 

signo, que traduz o significado do primeiro. E, como dito anteriormente, o significado de um 

signo é sempre outro signo, o interpretante ou tradução do primeiro. Para isso, a percepção do 

intérprete depende sempre de dois fatores: do ponto de vista que assume no ato de recepção 

dos signos e do aspecto predominante do signo (sua qualidade, sua existência concreta ou seu 

caráter de lei). 

Os signos são categorizados em classes e subclasses. Suas classificações dependem, 

principalmente, da compreensão das fundações e do contexto do pensamento, que dão raiz e 

sentido à Semiótica. Aqui, é retomada a importância dos quase-signos e dos signos genuínos, 

uma vez que “apenas símbolos” são insuficientes para a Lógica: “nenhum pensamento, 

nenhum raciocínio pode prescindir dos ícones e índices” (SANTAELLA, 1992, p. 81). Os 

signos degenerados – ou quase-signos, chamados ícones e índices – são aqueles cujas relações 

são duais, ou seja, signo-objeto, signo-mente, objeto-mente. Apenas no signo genuíno há a 

relação triádica irredutível signo-objeto-interpretante.  

Ícones, índices e símbolos não são tipos exclusivos de signos, são elementos ou 

aspectos da semiose que variam grandemente na sua importância e predominância (idem, p. 

83-4). Peirce define ainda dois tipos de objetos e três tipos de interpretantes. Os objetos são 

subdivididos entre objeto imediato e objeto dinâmico. Este último é o objeto dito real, 

encontrado fora do signo, o contexto que intenta substituir, representar ou reproduzir – ao 

menos em parte. O anterior, objeto imediato, é aquele encontrado dentro do próprio signo, ou 

seja, é o modo ou recorte como o contexto – objeto dinâmico – está representado no signo. 

Já os interpretantes são três: imediato, dinâmico e final. O imediato é aquele também 

interno ao signo, ou seja, determina aquilo que o signo está apto a produzir numa mente 

interpretadora qualquer, e constitui-se de possibilidade ou potencialidade. O interpretante 

dinâmico é aquele fora do signo, ou seja, é aquilo que o signo efetivamente produz em cada 

mente singular. Seu efeito depende da sua natureza de signo e do seu potencial como signo e 

pode ser emocional (quando seu efeito é uma mera sensação ou sentimento), energético 

(quando seu efeito gera uma ação concreta ou real) ou lógico (quando surge um novo signo 

genuíno, interpretante da mesma natureza). O interpretante final, terceiro e último, é definido 

como o modo como toda e qualquer mente reagiria a determinado signo, dadas determinadas 

ou certas condições ideais; é considerado inatingível, irredutível, porém pensável.  

A partir dos tipos de signo, objetos e interpretantes, Peirce elaborou dez divisões 

triádicas (tricotomias) do signo. Dessas, dedicou minucioso trabalho a apenas três, que são as 
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mais conhecidas e divulgadas: a relação do signo consigo mesmo (1o), a relação do signo com 

seu objeto dinâmico (2o) e a relação do signo com seu interpretante (3o). 

1. Na relação do signo consigo mesmo é chamado de fundamento do signo: ao levar 

em consideração apenas sua natureza em si, o signo pode ser composto por qualidades, fatos 

ou leis (convenções), sendo chamados quali, sin e legissignos; 

2. A relação do signo com seu objeto pode se dar de três distintos modos: por 

similaridade, por causalidade ou por convenção ou hábito, sendo aqui respectivamente 

chamados ícones, índices e símbolos; 

3. Na relação do signo com seu interpretante, ou seja, como o signo é por ele 

representado: os signos podem ser representados enquanto signos de possibilidade, de fato ou 

de razão, sendo aqui conhecidos por remas, dicentes e argumentos. 

 
1º relação  

signo em si mesmo 
2º relação 

signo com seu objeto 
3º relação 

signo com seu interpretante 

1.º qualissigno 
pura qualidade 

ícone 
semelhança 

quase-signo de 2o grau 

rema 
palavra, hipótese, mera 

possibilidade 
2.º sinsigno 

existente singular,  
fato, material 

índice 
real, concreto, causalidade 

quase-signo de 1o grau 

dicente 
proposição, liga uma coisa com 

outra 

3.º legissigno 
lei, convenção 

símbolo 
espécie, classe, tipo, convenção 

argumento 
silogismo, precisa de outro signo 

para compreensão, razão 
 

Figura 2: Tabela com as três principais tricotomias do signo, segundo Peirce. 
 
As relações entre as tríades podem também ser representadas pelo seguinte diagrama: 
 

 
 

Figura 3: Diagrama das relações existentes entre as tríades. 
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Enquanto tríades de Primeiridade, temos os qualissignos, os ícones e os remas. Por 

qualisignos, deve-se entender aquilo que é pura qualidade, ou seja, é uma qualidade apenas 

que funciona como signo. Ela produz na mente um sentimento vago, indivisível; esse 

sentimento é o objeto do signo – uma qualidade, na sua pureza, não representa nenhum 

objeto, ela é, em si mesma, o objeto.  

Se o signo aparece como simples qualidade, na sua relação com seu objeto, ele só 

pode ser um ícone (SANTAELLA, 2005, p. 63), uma vez que qualidades não representam 

nada, elas se apresentam. O ícone é sempre um quase-signo, dado à contemplação; seu objeto 

é sempre uma simples possibilidade de efeito de impressão, portanto, tem alto poder de 

sugestão e produz na mente apenas relações de comparação. Os ícones apresentam variações, 

denominadas hipoícones: são aqueles signos que representam seus objetos por semelhança, ou 

seja, já apresentam certo grau de indexicalidade e não são mais ícones puros. Neste caso, 

dividem-se em imagem (quando a semelhança signo-objeto se dá entre aparências), diagrama 

(quando a semelhança signo-objeto se dá na relação entre as partes) e metáfora (quando a 

semelhança signo-objeto se dá entre significados). Enquanto simples qualidade por 

semelhança, o único interpretante que um ícone está apto a produzir é do tipo rema – uma 

conjectura ou hipótese. 

Nas tríades de Secundidade temos os sinsignos, os índices e os dicentes. O sinsigno é 

aquele que se apresenta como um existente singular, material, aqui e agora. Uma coisa 

singular é aquela que funciona como signo porque indica o universo maior do qual faz parte. 

Por índice, portanto, entende-se todo e qualquer existente, pois o existente é, justamente, 

aquele que indica o universo em que se inclui: apresenta uma conexão de fato com o todo do 

conjunto de que é parte. Tudo que existe é ou pode funcionar como índice, pois apresenta-se 

existencialmente conectado. É o real, concreto, singular, sempre dual, ligação de uma coisa 

com outra, como rastros, pegadas, resíduos. Com isso, o índice só funciona de fato como 

signo quando uma mente interpretadora estabelece tal conexão. O interpretante enquanto 

signo de uma existência concreta é chamado de dicente. Ele trata, justamente, da constatação 

de uma relação física entre existentes. 

Por último, nas tríades de Terceiridade, temos os legissignos, os símbolos e os 

argumentos. O legissigno é o signo que em si mesmo é signo de lei, estabelecido por 

convenção. O símbolo, por sua vez, é também lei, em relação ao seu objeto. Ele extrai seu 

poder de representação porque é portador de uma lei que, por convenção ou pacto coletivo, 

determina que aquele signo represente seu objeto. É um tipo geral: seu objeto não é algo 

existente, mas uma ideia abstrata, lei armazenada na programação linguística de nossos 
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cérebros. Para se manifestar, o símbolo precisa de réplicas, ocorrências singulares – portanto, 

índices. Como exemplo, temos cada palavra escrita ou falada, que é uma ocorrência através da 

qual a lei (da língua ou da gramática) se manifesta. O símbolo é, ele mesmo, uma espécie 

geral e não uma coisa única – pode-se apagar uma palavra (ocorrência singular, réplica), mas 

sua significação (lei) não é destruída. Os símbolos são signos triádicos genuínos e seus 

interpretantes são da ordem dos argumentos: “produzirão como interpretante um outro tipo 

geral ou interpretante em si que, para ser interpretado, exigirá um outro signo, e assim ad 

infinitum” (SANTAELLA, 2005, p. 68) 

Dessas três tríades principais são extraídas dez classes principais de signos, baseadas 

nas relações simples entre objeto-signo-interpretante. No entanto, ao incluir os dois tipos de 

objetos (imediato e dinâmico) e os três tipos de interpretantes (imediato, dinâmico e final), 

essas relações se complexificam para 10 tricotomias e 66 classes de signos6. Nas linguagens 

concretas, as tríades apresentam-se misturadas; raramente são encontradas em estado puro. 

Devem ser primordialmente compreendidas enquanto mapas lógicos, que auxiliam o 

reconhecimento do território dos signos. No caso deste projeto, serão os mapas lógicos de 

análise e compreensão dos games enquanto signos. 

 

Em nosso projeto, tal prática fenomenológica e semiótica será dada no campo dos 

jogos digitais. Mais especificamente, como já mencionado, o foco será refletir sobre os tipos 

de interpretante imediato dos games, analisados sob o ponto de vista do objeto (relação signo-

objeto), ou seja, o game-signo enquanto ícone, índice e símbolo. A hipótese é a de que esses 

tipos de interpretantes, à luz da Fenomenologia e Semiótica peircianas, estão sob a 

predominância das categorias: na primeiridade, os games com o predomínio do interpretante 

emocional; na secundidade, os games com o predomínio do interpretante energético; e na 

terceiridade, os games com o predomínio do interpretante lógico. Cabe ainda dizer que, no 

momento em que se termina um game, pode-se até pensar em um interpretante final atingido 

– enquanto meta objetiva concluída. No entanto, o efeito real mental que tal missão cumprida 

proporciona a cada jogador particular é impossível de ser reduzida a uma única experiência 

universal. 

 

  

                                                
6 As 66 classes de signos possíveis foram investigadas, pela primeira vez no campo de pesquisa peirciano, 
por Priscila Borges (2010), em sua tese de doutorado inédita.  
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1.3 Da Estética de Peirce, uma experiência estética semiótica 

 

Como melhor compreender o que pretendemos por uma experiência estética 

semiótica e qual a diferença que a linha peirciana nos oferece? Tal definição será 

desenvolvida em profundidade nesta parte do capítulo, com base, principal e ostensivamente, 

na obra Estética: de Platão a Peirce de Lúcia Santaella, lançada em 1994. 

A palavra “estética” vem do grego aesthesis e seu principal significado é o sentir, um 

“sentir não com o coração ou com os sentimentos, mas com os sentidos, rede de percepções 

físicas” (SANTAELLA, 1994, p. 11). A estética, portanto, define a ciência da percepção de 

modo geral e funciona como um sinônimo de conhecimento através dos sentidos – definição 

esta que encontra suas raízes na obra "Reflexões filosóficas sobre algumas questões 

pertencentes à poesia", de Baumgarten (1735). Em outra obra, Santaella (SANTAELLA; 

ARANTES, 2011) busca justamente resgatar a definição da estética tal qual concebida pelo 

autor: 
 
A estética como a equivalente sensual da lógica, ou seja, em lugar do saber 
analítico, que é próprio da lógica, a estética fala de um outro tipo de 
conhecimento, que nos é transmitido pela sensorialidade, um modo de percepção 
em que o todo não é reconhecido para propósitos práticos, nem pode ser 
submetido a procedimentos estritamente analíticos, pois depende de uma 
capacidade sintética, que se desenvolve, de abrir os poros do espírito e as janelas 
dos sentidos para fenômenos nos quais predominam os aspectos qualitativos: 
cores, luzes, formas, pulsações, texturas, volumes, acelerações, retardamentos, 
temperaturas, atmosferas, durações, proximidade, distância, projeções, 
espelhamentos, expansões, fluxos, ordenamentos, misturas, palpitações, 
sequencialidades, animações e muitos outros mais. (SANTAELLA; ARANTES, 
2011, p. 13-14) 

 

A estética está relacionada ao potencial que determinada experiência ou obra – ou 

seja, qualquer fenômeno – apresenta para afetar nossa rede de percepções sensíveis. Tal 

potencial carrega em si a possibilidade de regenerar e tornar mais sutil nossa capacidade de 

apreensão das qualidades de tudo aquilo que se faz presente aos sentidos (SANTAELLA; 

ARANTES, 2011, p. 35). 

 

No edifício filosófico de Peirce, a fenomenologia fornece as bases para as ciências 

normativas, ou seja, as ciências dos ideais. Assim, na segunda posição da Filosofia 

encontram-se as chamadas Ciências Normáticas ou Normativas 7, que tratam das relações de 

                                                
7 O termo “normativas” deriva do fato de que estudam ideias, valores e normas. 
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finalidade dos fenômenos, em sua secundidade. São subdivididas em três, Estética, Ética e 

Lógica ou Semiótica, e suas finalidades estão, respectivamente, na qualidade de sentimento, 

na ação ou conduta e na representação ou pensamento.  
 
As ciências normativas, estética, ética e lógica, estudam os fenômenos na 
medida em que podemos agir sobre eles e eles sobre nós. Elas são definidas em 
termos de suas metas e têm por tarefa descobrir como sentimento, conduta e 
pensamento devem ser controlados, supondo-se que eles estejam sujeitos, numa 
certa medida, ao autocontrole exercido por meio da autocrítica e da formação de 
hábitos. As ciências normativas estudam, portanto, o modo geral pelo qual a 
mente, se for agir deliberadamente e sob autocontrole, deve responder aos 
desafios da experiência. (SANTAELLA, 2006, pp. 170-171) 

 

Diferentemente da tradição, para a qual a estética é a ciência do belo, para Peirce, ela 

é considerada como a ciência do admirável e reflete a noção de espontaneidade e de qualidade 

de sentimento, enquanto a forma primeira de ser e de vivenciar a experiência. É a ciência do 

admirável, uma vez que sua tarefa é definir os ideais que guiam nossos sentimentos. Esses 

ideais, por sua vez, são também guiados por um ideal supremo: o Admirável, summum bonum 

da vida humana. Por Admirável, Peirce considera aquela que deveria ser a finalidade última, a 

grande guia de toda conduta e pensamento humanos, independentemente de contextos 

históricos ou culturais: a busca pelo crescimento da razoabilidade concreta no mundo, ou seja, 

o crescimento da razão criativa. Em outras palavras, a Estética é a “ciência daquilo que é 

objetivamente admirável sem qualquer razão ulterior” (SANTAELLA, 2005, p. 29). A 

estética, assim concebida, permite ainda melhor entrever o otimismo do pensamento 

peirciano, ao apresentar uma esperança não-teológica para a humanidade (SANTAELLA, 

1994, p. 108). 

Enquanto primeira das ciências normativas, encontra-se na categoria fenomenológica 

da primeiridade e, por isso, lida com obras que trabalham com os conceitos ligados à 

primeiridade na “tentativa de compreender a ‘qualidade de sentimento’ própria do efeito 

estético” (SANTAELLA, 1992, p. 42). 

Assim, a Estética dá base à segunda e à terceira Ciência Normativa: a Ética e a 

Lógica. A Ética encontra-se na categoria fenomenológica da secundidade e é definida como a 

ciência da ação ou conduta. Guiada pelo ideal do admirável, definido pela Estética, a Ética é 

aquela que busca os ideais que orientam nossa conduta. A Lógica, concebida por Peirce 

enquanto Lógica das Ciências ou Semiótica, encontra-se na categoria da terceiridade e é 

alicerçada pela Ética e pela Estética. É considerada a ciência do pensamento, sendo todo 
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pensamento composto por signos. Sua tarefa é encontrar ideais e normas que conduzam o 

pensamento – sempre em prol da finalidade última do admirável. 
 
A lógica ocupa-se do raciocínio como atividade deliberada ou conduta, tendo 
por objetivo discriminar formas boas ou más de raciocínio. Ela estabelece 
criticamente as regras que devem ser seguidas ao raciocinar, mas precisa 
recorrer ao propósito ou meta que justifique essas regras. A lógica é o estudo 
dos meios para atingir a meta do pensamento, mas é a ética que define essa meta 
(CP 2.198). (SANTAELLA, 2006, p. 171) 

 

Como já visto, a principal função da Lógica é “classificar e descrever todos os tipos 

de signos logicamente possíveis” (SANTAELLA, 2005, p. 29) e, para isso, parte da divisão 

triádica relacionada à divisão da representação: o signo, o objeto e o interpretante. A 

passagem a seguir explica claramente a relação entre a Lógica, a Ética e a Estética: 
 
Costuma-se definir a ética como a doutrina do bem e do mal. Peirce discordou 
disso. O que constitui a tarefa da ética é justamente justificar as razões pelas 
quais certo e errado são concepções éticas. Para ele, o problema fundamental da 
ética está voltado para aquilo que estamos deliberadamente preparados para 
aceitar como afirmação do que queremos fazer, do que temos em mira, do que 
buscamos. Para onde a força da nossa vontade deve ser dirigida? (...) Segundo 
Peirce, a resposta não pode vir da própria ética, pois esta não é autossuficiente. 
É da estética, na sua determinação daquilo que é admirável, que vem a indicação 
da direção para onde o empenho ético deve se dirigir, a indicação daquilo que 
deve ser buscado como ideal. O fim último da ética reside, portanto, na estética. 
O ideal é estético, a adoção deliberada do ideal e o empenho para atingi-lo são 
éticos. A adoção do ideal e o empenho para realizá-lo sendo deliberados, dão 
expressão à nossa liberdade no seu mais alto grau. (SANTAELLA, 2006, p. 172) 

 

Com isso, Peirce concluiu que o ideal do admirável, enquanto aquilo que todo ser 

humano, em qualquer tempo ou lugar, deve lutar eticamente para alcançar, está no 

crescimento da razão criativa. “O mais alto grau de liberdade do humano está, assim, no 

empenho ético para a corporificação crescente da razão criativa no mundo” (SANTAELLA, 

2006, p. 172). No conceito de razoabilidade concreta, não se deve reduzir a razão à noção 

estreita do racionalismo. A razoabilidade concreta é aqui concebida enquanto a razão em 

processo de crescimento, dinâmica e nunca esgotada. Sua essência é tal que seu ser nunca é 

completamente realizado, vive em estado de incipiência e crescimento porque a própria 

realidade está em processo evolutivo contínuo (SANTAELLA, 2006, p. 173). Por isso, 

razoabilidade é o nome definido para abarcar esse conceito de razão criativa, em eterno 

processo de crescimento. Sua finalidade última é a de tornar o humano cada vez mais 

humano.  
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O adjetivo concreta, aposto à razoabilidade, indica que esta só pode ir se 
concretizando por meio de nosso empenho ético resoluto para favorecer seu 
crescimento. Esse empenho é ético, meio através do qual a meta do ideal 
estético, admirável, materializa-se, do mesmo modo que a lógica ou semiótica é 
o meio através do qual a meta ética se corporifica. (SANTAELLA, 2006, p. 173) 

 

Entretanto, resta a pergunta: sendo a Estética a ciência que define o ideal admirável 

que deve guiar toda e qualquer conduta humana, como tal ideal se torna concretizado? Como 

a estética atua, de fato, na experiência de percepção de fenômenos, tendo em vista o 

crescimento da razão criativa?  

Para Peirce, o ideal estético encontra seu modo de ser relacionado a outros dois 

conceitos: o hábito e o autocontrole. O crescimento da razão criativa é apenas possível a partir 

da mudança de hábitos de sentimento, de ação e de pensamento – mudança esta viabilizada 

por meio da exposição da percepção a experiências sensibilizadoras, ou seja, experiências 

estéticas. Mas, o que seria a noção de hábito, para Peirce? E como este se encontra 

relacionado à noção de autocontrole? 

Para traçar um caminho de resposta, Santaella reforça a relação interna existente 

entre as três ciências normativas: "A lógica é o estudo dos meios para atingir a meta do 

pensamento, mas é a ética que define a meta. (CP 2.198; Santaella, 1994, p. 121). A tarefa da 

ética não é definir o que é certo ou errado, mas antes disso: "desenvolver e justificar as razões 

pelas quais certo e errado são concepções éticas." (idem). Novamente, nas palavras de Peirce, 

cabe à ética refletir sobre "o que estou deliberadamente preparado para aceitar como 

afirmação daquilo que quero fazer, o que tenho em mira, o que busco? Para onde a força da 

minha vontade deve ser dirigida?" (CP 2.198). A ética, portanto, lida com as normas e ideais 

que guiam nossas ações; é a verdadeira ciência dos fins. E é aqui que o papel do autocontrole 

é de fundamental importância. Não há autocontrole sem autocrítica e não há autocrítica sem 

um ideal regulador, que defina uma direção para nossos hábitos. 

Para adquirir novos hábitos, é necessário que ocorram modificações em relação à 

ação do pensamento, da conduta e do sentimento – novamente, o papel do autocontrole, 

submetido à autocrítica e à heterocrítica, mostra-se fundamental. Pode-se, com isso, dizer que 

a essência da racionalidade está na autocrítica, ou seja, os hábitos de pensamento, que 

conduzem nossas ações, devem ser determinados por um autocontrole operado através da 

autocrítica. Torna-se, então, evidente o papel especial que a estética ocupa com relação ao 

autocontrole: "é em função de uma referência ao ideal estético último, sempre imediatamente 

inatingível, que qualquer princípio ético é controlado" (Santaella, 1994, p. 148). 
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Pode-se resumir com a afirmação de que o ideal estético é sustentado pelo cultivo de 

hábitos de sentimento. Tais hábitos de sentimento só podem ser trabalhados através da 

exposição de nossa sensibilidade a obras que encarnam qualidades de sentimento. Em seu 

livro, Santaella (1994) defende que aquelas coisas que melhor encarnam qualidades de 

sentimentos são as obras de arte.  

Nesta dissertação, a intenção é refletir sobre a possibilidade de alguns games, 

enquanto signos estéticos, também possuírem a potencialidade de afetar e alterar tanto hábitos 

de sentimento, quanto de ação e pensamento. No entanto, nas palavras de Santaella, 

"enquanto o pensamento e a ação podem se modificar através de argumentos lógicos ou da 

força do bom senso, os hábitos de sentimento só se modificam através do sofrimento ou da 

exposição constante do sentimento a objetos ou situações capazes de produzir sua 

regeneração" (1994, p. 150). A hipótese a ser aqui explorada busca demonstrar que alguns 

games, entendidos enquanto produtos da ciência, mas guiados pelo ideal de sensibilização da 

arte, carregam em si a potencialidade de regeneração de hábitos. Em outras palavras, games 

podem ser vistos como sentimentos materializados no mundo. 

Para aprofundar a hipótese da pesquisa, o conceito peirciano de Estética mostrou-se o 

mais apto para atender às expectativas, assim como também dá sustento à semiótica como 

modo ou método de olhar para os games enquanto fenômenos de experiência. Agora, faz-se 

necessário enfatizar algumas das questões fundamentais levantadas por Santaella (1994) tanto 

para a compreensão do game enquanto signo estético, quanto para a elaboração de uma 

estética semiótica de extração peirceana.  

A primeira delas é a importância do papel desempenhado pelo ícone na constituição 

do signo estético, assim como suas variações e os tipos existentes de iconicidade. Uma vez 

que "a estética considera os objetos simplesmente na sua apresentação (CP 5.36) ou aquelas 

coisas cujos fins estão na corporificação de qualidades de sentimento (CP 5.129)" 

(SANTAELLA, 1994, p. 177), pode-se afirmar seguramente que o ícone é o signo estético por 

excelência. No entanto, a noção de ícone jamais deve ser isolada da lógica triádica na qual ele 

se define – a saber, ícone-índice-símbolo. Quando falamos de ícone, a intenção é unicamente 

enfatizar a reflexão sobre a relação entre signo e objeto, o que não significa que as demais 

relações estão ausentes. Mais ainda: ao tratar do ícone, fica pressuposta sua natureza de 

qualissigno, a partir da qual sabe-se que o quase-signo não tem nenhum poder de referência, 

mas sim um alto poder de sugestão. 

Com isso, é no qualissigno-icônico-remático que encontramos as condições para a 

experiência estética. E, segundo Santaella (1994), a lógica ternária da semiótica peirciana 
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tanto permite, quanto exige que sejam tratadas de modo integrado as três mais importantes 

questões com as quais a estética sempre se debateu, a saber: 1. a questão do objeto estético em 

si, sua imanência enquanto signo estético; 2. a questão da referência, da relação que o signo 

estético mantém com tudo aquilo que a ele pode porventura se aplicar, ou seja, a objetivação 

ou contextualização do signo estético; e 3. a especificidade do efeito ou interpretante 

característico que o signo estético está apto a produzir no intérprete, seja ele de ordem 

emocional, energética ou lógica. Conceitos como unidade, imediaticidade e suspensão dos 

sentidos são então relacionados triadicamente, o que se encontra melhor explicado na seguinte 

passagem da autora: 
 
Enquanto o exame do signo em si mesmo, dos seus caracteres, de suas 
qualidades proeminentes, envolve o que costumeiramente é chamado de 
imanência, a relação signo-objeto permite entrever, com base na imanência, a 
objetivação ou contextualização do signo, isto é, as situações a que ele se 
reporta, os objetos a que ele se refere, ao mesmo tempo em que ambos, signo em 
si e signo-objeto, permitem compreender os processos interpretativos pelos 
quais o signo pode passar, quer dizer, porque o signo é capaz de produzir o 
efeito que ele este apto a produzir. (SANTAELLA, 1994, p. 179-180) 

 

A segunda das questões fundamentais para a formulação de uma estética semiótica 

de extração peirciana é a abertura e a ambiguidade do objeto do ícone. Conforme a 

predominância qualitativa, o signo estético tem por consequência relações sempre ambíguas, 

incertas, para com seus objetos. Estes, por sua vez, são sempre partes da realidade dos 

possíveis. É nessa ambiguidade da relação entre o signo estético e seu objeto que reside sua 

abertura interpretativa. Mesmo que possua um alto poder referencial – como no caso de uma 

fotografia, altamente indicial – no signo estético, são as qualidades que devem se mostrar em 

evidência: 
 
São as qualidades intrínsecas do signo que se colocam em primeiro plano, pois, 
se assim não fosse, ele não estaria apto a produzir o efeito de suspensão do 
sentido, ou desautomatização dos processos interpretativos entorpecidos pelo 
hábito, suspensão esta responsável pela regeneração perceptiva, mudança de 
hábito de sentimento na qual se consubstancia o efeito característico que faz 
desse signo o que ele é: estético. (SANTAELLA, 1994, p. 180) 

 

Podemos, então, assim resumir: o signo estético é eminentemente qualitativo; seus 

objetos são apenas possíveis e, por isso, carrega uma abertura interpretativa provocada pela 

incerteza e ambiguidade referencial; e sua experiência enquanto fenômeno provoca uma 

suspensão do sentido. Quando sua semiose não é interrompida, tal suspensão leva a uma 
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regeneração perceptiva, o que significa dizer que novos hábitos de sentir são criados. Este é o 

grande objetivo, ideal último, do efeito estético. 

A terceira das questões enfatizadas, levantadas pela autora, é a importância do papel 

da Fenomenologia enquanto alicerce para a Estética, ou seja, como as três categorias 

universais se encontram presentes na experiência estética. Sobre isso a seguinte passagem é 

bastante elucidativa: 
 
a contemplação estética se produz na mistura inextricável das três categorias, 
envolvendo elementos próprios ao sentir, à porosidade sensória do deleite 
(primeiridade), assim como ao esforço interpretativo implícito na percepção, na 
observação entre distraída e atenta de um objeto (secundidade), além da 
promessa de compreensão e assentimento intelectivo com que esse objeto nos 
acena (terceiridade). (SANTAELLA, 1994, p. 183) 

 

Na passagem, também fica clara a predominância da categoria da primeiridade, pois 

é nela que reside a impressão da imediaticidade, propriedade essencial da experiência estética.  

 

Por último, para poder refletir sobre a semiótica peirciana enquanto meio para 

compreender a experiência estética, basta relembrar que ela não é senão uma teoria sígnica do 

conhecimento, que tem o poder de incorporar todos os elementos do sentir, da percepção, da 

emoção, da surpresa, da dúvida e da transformação. É a teoria de todos os tipos possíveis de 

signos, o que acaba por também incluir, logicamente, os signos estéticos.  

Fundada numa Fenomenologia não-racionalista, não-logocêntrica, que leva em 

consideração toda e qualquer experiência, a semiótica peirciana apresenta um grande poder 

discriminatório para a análise de processos sígnicos das mais diversas espécies, e nos mais 

variados graus de mistura. Outro índice da inseparável interação entre a estética e a semiótica 

está no papel desempenhado pelo interpretante lógico último, compreendido como a mudança 

de hábito. E, mais ainda: é da semiótica que nasce o conceito da abdução, o quase-raciocínio 

responsável por todas as descobertas e iluminações humanas.  

Segundo Santaella (1994), são diversos os desafios que o signo estético nos apresenta 

e que a semiótica peirciana permite dar conta, como, por exemplo, compreender "a 

imediaticidade do efeito estético, a peculiaridade do sentimento por ele provocado, a 

ambiguidade do signo, as imprecisões criativas das suas relações com o objeto e o contexto, e 

as inesgotáveis potencialidades interpretativas que ele apresenta” (p. 184). A própria 

imediaticidade peculiar ao sentimento já é uma mediação sígnica, pois é a resposta primeira, 

pura, que podemos ter das coisas. O efeito estético, portanto, carrega em si a inseparabilidade 

das categorias universais.  
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Se o efeito estético nos envolve num sentimento à primeira vista não-cognitivo, 
a inseparabilidade das categorias nos faz ver que, longe de se tratar aí de uma 
exclusividade do sentimento, trata-se, isto sim, de uma espécie muito peculiar de 
mistura inextricável entre o sentir e o pensar que dá ao estético seu matiz 
característico. Entretanto, por mais que o efeito estético seja preponderante, a 
ênfase que a semiótica coloca no signo em si mesmo não permite que se perca 
de vista a objetividade do signo. É essa objetividade que possibilita a reflexão. 
Por mais que o sentimento prepondere, o signo está lá, objetivamente lá, ao qual 
podemos sempre retornar tanto pela via de uma convivência calma e continuada, 
quanto pela via da razão lúdica ou do esforço reflexivo. (SANTAELLA, 1994, 
p. 184) 

 

Para concluir, a Estética de Peirce pode então ser compreendida tal qual ele a 

concebeu, como uma disciplina filosófica que tem por função determinar qual é a meta 

suprema da vida humana, o então chamado ideal admirável, summum bonum, e sua forma é a 

estética, por excelência (SANTAELLA, 1994, p. 188-9). O ideal estético é adotado pela 

mediação de um hábito de sentimento; esses hábitos de sentimento estão sujeitos ao 

autocontrole, à autocrítica e à heterocrítica. Tal ideal está sempre em desenvolvimento, num 

processo de autocorreção que cabe apenas ao tempo; é apenas dessa maneira que a 

razoabilidade criativa pode crescer. 

Ocorre, como consequência, a integração harmônica das faculdades humanas: o 

pensamento, via autocrítica; a ação, via autocontrole; e o sentimento, via atração pelo ideal. À 

Estética cabe a determinação do ideal, meta do pensamento, “sendo a aquisição de hábitos e 

mudança de hábitos de pensamento, ação e sentimentos, através do autocontrole e da 

autocrítica, aquilo que efetiva essa determinação” (SANTAELLA, 1994, p. 190). O summum 

bonum deve ser uma conduta que atrai de maneira universal, um ideal supremo para toda a 

humanidade. A estética, então, é concebida como a "teoria da formação deliberada de hábitos 

de sentimento em função de um ideal de razoabilidade concreta, cuja criação e sentimento 

depende da pequena função de cada um de nós” (idem, p. 191). 
 
Como participantes ativos, na criação do universo, podemos nos tornar 
receptivos à sedução desse ideal, cultivando hábitos críticos coletivos de 
autocontrole reflexivo. Não há, no ser humano, riqueza maior do que a do 
autocontrole, que é conseguido através da autocrítica, esta, por sua vez, atingida 
através da heterocrítica. Ora, o autocontrole, em última instância, depende de 
uma comparação das nossas ações com um ideal admirável por si mesmo, 
independente de qualquer outra coisa que não seja ele mesmo. Nisso se constitui 
a razoabilidade concreta. (idem, p. 201) 

 

A determinação especial da estética é estudar os fenômenos na sua primeiridade. Em 

outras palavras, pode-se dizer que a experiência estética semiótica, à luz de Peirce, é aquela 
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definida por fenômenos que permitem promover o ideal estético, isto é, experiências que 

transformam de forma incansável, inúmeras vezes, nossos hábitos de sentimento. A partir de 

tal compreensão, podem ser estudados os princípios que determinam tanto a produção, quanto 

a recepção de objetos estéticos. A experiência estética, no entanto, não é privilégio exclusivo 

da arte: “há inumeráveis fenômenos estéticos, não necessariamente artísticos, que são capazes 

de incitar o autocontrole para a criação de novos hábitos de sentimento” (SANTAELLA, 

1994, p. 201). Os produtos artísticos são apenas privilegiados porque “têm como finalidade 

prioritária exatamente a regeneração da sensibilidade perceptiva, no intercâmbio e integração 

que promovem entre a razão, o esforço e o sentimento” (idem). Com isso, cabe aqui lançar 

para o futuro a seguinte reflexão: no momento em que alguns games passam a ter tal 

finalidade como prioritária – a regeneração da sensibilidade perceptiva -, não passariam eles a 

integrar certamente o universo da arte? Tal reflexão, no entanto, não caberia no escopo desta 

pesquisa.  

Nesta dissertação, busca-se refletir acerca dos games enquanto signos estéticos, ou 

seja, fenômenos que incitam o autocontrole a criar novos hábitos de sentimento, de conduta e 

de pensamento. Para tanto, no próximo capítulo, a experiência estética será melhor 

compreendida em seu recorte tecnológico, com foco específico nos games. Também serão 

apresentados e discutidos os principais aspectos dos games enquanto linguagem e os métodos 

de produção de sentido que deles emergem. Os aspectos e métodos serão então, 

posteriormente, considerados nas análises dos games selecionados apresentadas nos capítulos 

seguintes. 
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CAPÍTULO 2 

Os games enquanto jornadas fenomenológicas  
 

A estética é a equivalente sensual da lógica. Em outras palavras, é a forma de 

conhecimento adquirido via sensorialidade, via sentidos. Já a experiência estética semiótica, 

de extração peirciana, pode ser definida por fenômenos que permitem promover o ideal 

estético proposto por Peirce, isto é, experiências que transformam de forma incansável, 

inúmeras vezes, nossos hábitos de sentimento, de ação e de conduta, em busca de sensibilizar, 

cada vez mais, o humano – tornar o humano mais humano. 

Neste segundo capítulo, a trajetória se desenvolverá em três partes. Para começar, 

faz-se necessário compreender como se dá a experiência estética recortada pelo tecnológico e 

quais são suas principais características definidoras que podem ser relacionadas aos games. A 

seguir, serão desenvolvidas algumas das características específicas dos games que contribuem 

para sua compreensão enquanto linguagem e potencial produtor de sentido. Por último, na 

terceira parte deste capítulo, será pensado o jogar digital como experiência estética semiótica 

e apresentado o método de análise proposto para se investigar tal experiência em cada um dos 

três games selecionados. 

 

2.1 A estética tecnológica e a experiência estética nos games 

 

Para se pensar a estética recortada pelo tecnológico, a principal mudança e 

especificidade se dá justamente na natureza do fenômeno apreendido. Por estética tecnológica 

pode-se entender  
 
o potencial que os dispositivos tecnológicos apresentam para a criação de efeitos 
estéticos, quer dizer, efeitos capazes de acionar a rede de percepções sensíveis 
do receptor, regenerando e tornando mais sutil seu poder de apreensão das 
qualidades daquilo que se apresenta aos sentidos. (SANTAELLA, 2011, p. 14) 

 

Enquanto a estética pode ser entendida enquanto uma poética da percepção que lida, 

portanto, com a "arte de perceber", seu recorte tecnológico, por sua vez, é relacionado à 

aparência ampliada pela experiência. Em outras palavras, a estética tecnológica lida com a 

natureza experiencial, inerente à interatividade, na qual o corpo recebe um papel 
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fundamental 8 . Da aparência ou forma percebida, a estética passa a pensar o fluxo da 

experiência no tempo, a experiência em seu caráter processual. Pela forma inacabada, sempre 

em atualização pela experiência fruitiva, a estética tecnológica é então pensada como um 

processo em eterno devir, e os games, então, emergem como um novo e poderoso modo de 

produção estético. 

Antes de mergulhar nas particularidades dos games enquanto signos estéticos, 

algumas questões acerca da experiência estética em seu viés tecnológico devem ser melhor 

desenvolvidas. A primeira e mais seminal delas é a compreensão do sentimento do sublime, 

em sua especificidade tecnológica, de acordo com a obra de Mario Costa de 1995, O sublime 

tecnológico. Segundo o autor, o sentimento do sublime pode ser entendido como algo 

complexo, cuja compreensão é resultado da percepção de um fenômeno que de modo algum 

poderia ser reduzido a qualquer medida antropocêntrica; é aquele sentimento que brota da 

crise de compreensão, provocada por aquilo que não pode ser dito e não pode ser colocado-

em-forma (COSTA, 1995, p. 21). O sublime, portanto, só pode partir da experiência do 

informe e inexprimível. 

Sua definição tem sua fundamentação filosófica no conceito de Kant, desenvolvido 

principalmente nas obras Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, de 1764, e 

Crítica da Faculdade de Julgar, de 1790. Nelas, Kant diferencia os conceitos de belo e de 

sublime: enquanto o primeiro é ligado à forma, ao objeto, e provoca o prazer do gosto, o 

segundo implica um movimento da alma, que é simultaneamente atraída e repelida pelo 

fenômeno percebido. Tal movimento paradoxal gera um sentimento de impotência e de 

maravilha, de admiração e estima: "(...) o sublime consiste em viver simultaneamente esses 

dois sentimentos contrastantes; o prazer pelo sublime não é possível senão mediante um 

desprazer." (KANT apud COSTA, 1995, p. 22). 

O mais interessante para Costa é a noção de que o sublime não está nos objetos em 

si, mas sim nas nossas ideias; está mais para uma disposição da alma, que reage ante o 

absolutamente grande:  
                                                
8  Os dispositivos móveis, cada vez mais sincronizados aos movimentos do corpo, destacam-se como 
grandes expoentes da interação do agente participante com a informação em ambientes multidimensionais. 
Assim, a questão do corpo é entendida como a grandiosa dimensão inédita das estéticas tecnológicas, na 
qual o sentir torna-se inseparável do sentir-se e “o corpo está em todos os lugares, comentado, pesquisado, 
dissecado, transfigurado” (SANTAELLA, 2011, p. 16). Nesse contexto, os games surgem como meio 
paradigmático para a experiência de transformação do corpo. Este, ao ser compartilhado na forma de 
avatares – principalmente em jogos massivos online ou MMOs – acaba por reformular a noção de 
identidade, além de permitir multiplicar e expandir a experiência individual para além do corpo biológico 
(idem). 
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O sublime deriva, em suma, daquilo que mortifica a nossa natureza física e 
sensível, e que humilha a nossa imaginação, apresentando-se como enorme, 
imenso, colossal, excessivo, assombroso, inaudito, terrível, terrificante. E o 
sentimento do sublime nasce de um moto inicial de 'poder e grandeza'. (COSTA, 
1995, p. 48) 

 

Na era tecnológica, para o autor, a técnica surge na evolução humana como um novo 

"absolutamente grande", de forma nociva à sensibilidade e à razão. Com ela, a noção da 

superioridade da razão humana é rompida, pois, na maioria dos casos, o fenômeno 

tecnológico não pode ser apreendido em sua totalidade (em suas minúcias entre bits e bytes); 

o sublime enfim é subjugado e pode ser então tornado objeto. Por isso, com a técnica, o 

sublime deixa de ser exclusivo à natureza, como era compreendido por Kant, e passa a 

pertencer também – mas não exclusivamente – à arte. Na visão de Costa (1995), isso se dá de 

duas formas: 1. na estética da comunicação, na qual a técnica "captura" o "absolutamente 

grande" da natureza e o recompõe em uma possibilidade de fruição socializada e controlada; e 

2. nas tecnologias de síntese, nas quais a técnica perde sua impressão nociva porque torna 

manifesta sua essência na forma do estético, apresentando-se como sublimidade tecnológica. 

Com isso, para o autor o artista da era tecnológica não mais exprime sua subjetividade, mas 

põe em obra dispositivos tecnológicos tais que produzem o sublime e o oferecem à reflexão 

de quem contempla. 

A sublimidade, não mais associada a um objeto ou evento da natureza, passa então a 

surgir de uma situação criada pela tecnologia, por um evento ou atividade tecnológicos. É 

como se as chamadas novas tecnologias tornassem possível uma domesticação do sublime, 

uma vez que a sublimidade passa a poder ser objeto tanto de uma produção controlada, quanto 

de um consumo socializado e repetível (COSTA, 1995, p. 49). Surge, assim, uma possível 

conexão entre a experiência do jogar digital enquanto experiência estética: games como 

Journey, que será analisado no terceiro capítulo, não só permitem como têm sua ênfase na 

experiência do consumo socializado e repetível do sublime.  

Para Costa, o dever dos artistas é tornar real o sublime tecnológico, trabalhar a 

fruição socializada e controlada do sublime que as novas tecnologias tornaram possível (1995, 

p. 57). E, mais ainda: as tecnologias prometem e tornam possível uma verdadeira evolução do 

espírito; os artistas devem, portanto, "(...) pôr em obra uma objetividade sublime que, sem 

pertencer a ninguém, auxilie como acréscimo na vida espiritual de todos." (idem). Nossa 

hipótese é a de que tal meta se faz, em até certo ponto, concreta nos games, que podem, em 

muitos casos, serem considerados como o sublime tecnológico tornado real. De maneira geral, 

os games podem ser compreendidos como dispositivos tecnológicos tais que proporcionam a 
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experiência do sublime e o oferecem à reflexão de quem interage. Em comum acordo com as 

ideias de Costa, a sublimidade surge de uma situação criada pela tecnologia, em uma 

produção controlada, cujo consumo é socializado e repetível. E mais ainda: a experiência do 

sublime, ao sensibilizar os sentidos, torna possível a obtenção de novos hábitos – não só de 

sentir, como também de agir e pensar o mundo. 

 

A segunda questão acerca da experiência estética tecnológica de fundamental 

importância para esta pesquisa é sua característica de experiência em fluxo e não mais apenas 

de percepção de forma, tema explorado de maneira bastante elucidativa em um artigo de 

Priscila Arantes (2011). Segundo a autora, a estética do fluxo 9 foi instaurada pelas novas 

tecnologias e define tudo aquilo que se dá em trânsito e contínuo devir: vivemos em um 

mundo flutuante, marcado por um constante fluxo, sob a lógica da indeterminação, da não-

perenidade, do volátil, fugaz, incerto, instável e passageiro (ARANTES, 2011, p. 22). 

Segundo a autora, a estética contemporânea ou estética do fluxo apresenta três 

questões fundamentais: a primeira é a ruptura com a ideia da forma fixa e perene; a segunda é 

a incorporação da dimensão do tempo (principalmente o tempo real) nas obras e produções; e 

a terceira é a absorção da ideia de relação, enquanto fluxo de comunicação e informação entre 

os agentes que compõem a obra. Trata-se, portanto, de “uma estética que ressalta a fluidez e 

os fluxos de informação inerentes à sociedade midiática contemporânea” (ARANTES, 2011, 

p. 30). Mais do que isso: as próprias formas constituintes das obras, das imagens e das 

produções em geral se encontram sempre em processo, entre inúmeros estados possíveis. Para 

a sua fruição, é necessário algum tipo de ação ou deslocamento do próprio sujeito 

contemplador, que determina uma interferência direta na obra em si. 

A concepção de estética do fluxo em muito se assemelha à de estética das linguagens 

líquidas, como idealizada por Lucia Santaella (2007, 2011). Segundo a autora, a principal 

função da estética é o despertar dos sentidos em busca da regeneração da sensibilidade 

perceptiva, feito realizado por meio de três principais modos de agir da experiência estética: 

pode esgotar-se nela mesma, impulsionar a ação ou convidar à reflexão demorada 

(SANTAELLA, 2011, p. 35). Segundo a autora, sua definição de estética enquanto ciência 

encontra-se mais próxima da concepção de Marx de educação dos cinco sentidos: "tornar os 

                                                
9 A ideia de fluxo está diretamente relacionada ao conceito de líquido de Zygmunt Bauman, pelo qual se 
subentende a intenção de derreter os sólidos e dissolver o que persiste no tempo. Algumas de suas obras 
que discutem o conceito são Modernidade líquida (2001) e Amor líquido (2003).  
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sentidos humanos cada vez mais sutis e humanos, mais humanamente humanos" (idem), ideia 

que em muito se aproxima ao ideal admirável, meta última da estética concebida por Peirce. 

Já a particularidade das estéticas tecnológicas, para Santaella (2011), configura-se 

em sua tendência à mistura, absorção e hibridização de suportes, tecnologias e linguagens. No 

entanto, as estéticas precedentes não desaparecem quando surgem novas tecnologias: somam-

se, complexificam-se, complementam-se e interconectam-se. O grande exemplo expoente de 

tal processo é o computador, o qual chega até mesmo ao ponto de simular técnicas usadas 

para a produção, métodos de visualização e interação de outras mídias. No final de seu artigo, 

a autora também destaca a característica do eterno porvir ou vir-a-ser como a essência das 

estéticas tecnológicas: “o caráter processual de inacabamento, em que o artefato não existe 

mais numa versão final, mas apenas em processos estéticos”, destacando a “variabilidade, 

emergência, aceleração e mutabilidade dos líquidos” (SANTAELLA, 2011, p. 51).  

De forma resumida, a estética do fluxo pode ser caracterizada pelas ideias de 

contínuo devir, de fluxo de informação, de formas fluidas com a incorporação do tempo real. 

A relação com a linguagem dos games é, portanto, evidente: todo game ocorre em um aqui e 

agora, no qual há a troca de informações entre o sistema e o jogador; este, por meio de 

constantes atualizações, determina sua forma, que está sempre inacabada, em mudança. E é 

justamente no conceito de inacabado que reside a terceira e última questão fundamental sobre 

as estéticas tecnológicas que será aqui apresentada. 

 

 Em seu artigo, Cleomar Rocha (2011) defende que dois são os aspectos principais 

das obras de arte contemporâneas que são diretamente relacionadas às tecnologias interativas: 

“o convite à participação do fruidor, alcançando o título de interator, e o deslocamento do 

interesse da arte, do produto, objeto, para um trajeto, ato, ação” (ROCHA, 2011, p. 127). A 

ideia retoma a de Costa já apresentada, ao deslocar o foco da atenção para a situação 

proporcionada pela tecnologia. A arte não é mais algo para ser simplesmente contemplado, 

mas sim algo a ser vivenciado pela ação, experienciado pela interatividade: da contemplação 

do objeto estético, o cerne passou às sensações estéticas. Passou, então, a ser destacado o 

requisito de participação por parte do fruidor, que se desenrola em uma ação, um processo ou 

uma experiência particular consequente.  

Ao deslocar o foco da fruição de estados estéticos para sensações estéticas, Rocha 

(2004, 2011) desenvolve dois conceitos cruciais para a compreensão da experiência estética 

em sua vertente tecnológica: o imanente e o inacabado. Por imanência, Rocha apreende a 

intencionalidade virtualizada inerente à criação que se atualiza no momento da fruição, que 
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gera determinados estados de inacabamento formal. Tais estados variam principalmente por 

conta das possibilidades combinatórias, comutativas e rizomáticas, que culminam em 

experiências formais individuais, distintas em cada ocasião de atualização da obra (ROCHA, 

2011, p. 127).  

Transpondo os conceitos para o universo dos games, podemos dizer que eles se 

encontram justamente nesse exato estado entre o imanente e o inacabado. São inacabados 

porque só realizam seu potencial de linguagem no momento em que são, de fato, jogados. Por 

outro lado, também suas experiências podem, em parte, ser compreendidas enquanto produtos 

da intencionalidade imanente de seus respectivos desenvolvedores. Com isso, o game pode 

ser considerado objeto estético que tem por foco principal proporcionar sensações estéticas, o 

que é ainda mais evidenciado pelo fato de que cada partida jogada é uma experiência única, 

particular às escolhas e ações de cada jogador. 

No campo das estéticas tecnológicas – para Rocha, no caso da fruição das obras de 

arte; nesta pesquisa, pensando nos games – a fruição é virtual, cabendo ao agente fruidor (ou 

jogador) sua atualização formal pela ação. Em outras palavras, o fruidor-interator-jogador não 

apenas contempla, mas torna-se responsável pela co-elaboração da obra, "(...) na feitura do 

trabalho enquanto processo estético" (ROCHA, 2011, p. 128). Corpo e mente se encontram 

comprometidos com a fruição da produção – no caso dos games, a essencialidade da presença 

do corpo é evidente. O perfil do jogador enquanto fruidor se enquadra na classificação de 

leitor imersivo, definido por Santaella (2004), que Rocha acredita ser justamente o perfil ideal 

do fruidor da arte tecnológica. O autor também aproxima o modo de agir do leitor imersivo ao 

conceito de cibercepção, cunhado por Roy Ascott (2002), que define o modo de ser da 

cognição e a percepção ampliadas pela tecnologia: 

 
A capacidade ciberceptiva é a responsável pela antecipação de percursos. O 
leitor imersivo, dotado de cibercepção apurada, enxerga no processo de 
navegação uma trilha de bits que o conduz à realização da tarefa, à navegação, à 
localização das informações, ao ato da cocriação em arte. Mais que isso, a 
cibercepção auxilia no reconhecimento dos legi-signos, isto é, signos regidos por 
leis ou regras (ROCHA, 2011, p. 129). 

 

Outra característica importante da intencionalidade imanente nas obras tecnológicas 

é a influência que causa e que recebe dos modelos culturais de seu tempo, que resulta em 

"novos procedimentos de construção de encanto, o encanto artístico, que sobrevive não 

apenas na vertente tecnológica da arte, mas em grande parte das tendências contemporâneas 

de expressão artística” (ROCHA, 2011, pp. 129-130)". Emerge aqui outro paralelo possível 
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com a experiência dos games: o ato de jogar de forma digital pode ser visto como um dos 

principais modos de produção de encanto de nosso tempo.  

Pode-se, portanto, deduzir que o interesse de envolvimento do jogador parte de sua 

busca por algum encantamento, promovido pelas sensações estéticas proporcionadas pela 

diversidade de estados estéticos propostos em cada game em particular. Tal possibilidade de 

encantamento é o cerne de sua característica de imanência, pois reside em grande parte na 

intencionalidade de seus desenvolvedores no momento da criação. O imanente, adormecido 

em formas, cores, temporalidade, situações e sons, é sempre dado em condição de inacabado; 

o jogador, ao atualizar tais estados, completando-os e os ressignificando, desperta, 

experimenta e reconhece o que antes estava imanente. A possibilidade de encantamento, ou a 

intencionalidade mantida imanente, em seu estado inacabado, funciona como um convite ao 

corpo e à mente, convite este transfigurado na abertura proporcionada pela interatividade. Por 

essa razão, Rocha (2011, p. 130) conclui que o sensível se encontra então vinculado e 

engendrado por processos cognitivos desenvolvidos pela pragmática tecnológica, dada pela 

navegação e ampliada pela tecnologia.  

Já em termos peircianos, pela imanência da intencionalidade tem-se o interpretante 

imediato dos games, sua dormente possibilidade de encantamento, recorte principal de 

investigação em nossa pesquisa. Sobre isso, Rocha traz para a discussão o trabalho de Max 

Bense (2003), quando este apresenta seu conceito de estados estéticos como aqueles que  
 
conformam um estado de inacabamento ou desdobramentos para configurações 
possíveis e virtuais, definidos pelos interatores, e que guardam mecanismos de 
produção de sensações estéticas, identificadas enquanto interpretantes imediatos 
para a dimensão pragmática da semiose (ROCHA, 2011, p. 131) 

 

No contexto das artes, a soma entre o inacabamento formal e o convite à 

interatividade desperta um estado duplo no interator, agora considerado coprodutor e fruidor. 

Ao deparar-se com a obra, ele reestabelece “o importante momento da poiesis, o ato da 

criação, momento em que o artista cria, se distancia e “conversa” com a criatura, buscando no 

diálogo a compreensão estética” (ROCHA, 2011, p. 131). Em paralelo, o ato de jogar pode 

também ser entendido como um diálogo entre o game em si e aquele que o experimenta, por 

meio do qual o jogador tem a possibilidade de desvelar uma compreensão estética. Como 

conclusão, a experiência do jogar digital em muito se assemelha à experiência da arte 

tecnológica: ambas trafegam entre a imanência e o inacabado de suas produções e entre as 

dimensões sensível e pragmática da experiência fruitiva. 
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Nesta primeira parte do capítulo, a intenção foi refletir sobre algumas das 

características da experiência estética tecnológica as quais são evidenciadas pela linguagem 

dos games. A primeira, que permeia a todas as demais, é a questão da sublimidade 

tecnológica, que passa a considerar como foco não mais o objeto estético em si, mas a 

situação proporcionada pela tecnologia como potencial experiência estética. A segunda 

questão, diretamente relacionada à primeira, é a paradigmática mudança da estética da forma 

ao fluxo, da aparência para a experiência, ou seja, a importância da natureza experiencial da 

interatividade. A terceira e última reflexão trata da presença imanente da intencionalidade 

virtualizada em cada experiência tornada atual no jogar, um jogar entendido como atualização 

de processos estéticos, promovendo infinitas alterações distintas e particulares de uma forma 

que se encontra sempre inacabada. 

Cabe agora pensar as características específicas da linguagem dos games que 

contribuem para a sua compreensão enquanto produtor de sentido. Para isso, na segunda parte 

deste capítulo, será inicialmente apresentado um breve panorama sobre estudos da estética do 

jogar. Depois, o ato de jogar como experiência será melhor desenvolvido principalmente sob 

dois aspectos: os elementos principais que o compõem e algumas de suas características que 

potencializam a produção de sentido. A intenção é investigar a hipótese de que os elementos 

do jogar digital possibilitam a emergência de métodos de produção de sentido e sua vivência 

proporciona experiências significativas que impulsionam a mudança de hábitos de sentir, agir 

e pensar. Com isso, a experiência estética de jogar pode ser alinhada à estética idealizada por 

Peirce, em sua busca do Admirável: proporcionar o crescimento da razoabilidade criativa. Por 

fim, na última parte deste capítulo o método de análise será apresentado e, no capítulo três, 

aplicado aos três games selecionados com o intuito de se averiguar a veracidade de tal ideia. 

 

2.2 Os games enquanto signos estéticos: a estética de jogar digitalmente 
 

Games are a particular manifestation of play, not its totality.10 
Brian Upton, The Aesthetic of Play, p. 11 

 

O jogar é um conceito bastante abrangente, que pode ser abordado pelo viés de uma 

grande variedade de disciplinas distintas. No entanto, no cerne de todas as definições, 

segundo Katja Kwastek (2013), mantém-se o fundamento de uma experiência que ocorre 

                                                
10 "Os games são uma manifestação particular do jogar, e não sua totalidade." (Tradução nossa). 
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durante o desenrolar de uma atividade sem um propósito ou finalidade bem definida, e que 

pode se aplicar tanto ao jogar livremente quanto aos jogos com regras. Em sua obra, a autora 

faz um conciso levantamento sobre os primeiros autores a pensar sobre o ato de jogar à luz da 

estética, e nele está baseada a breve apresentação a seguir. 

Em seus primórdios, a atividade de jogar era associada ao brincar infantil – uma 

atividade considerada, em sua essência, ingênua. O primeiro a tratar sobre o jogar fora de tal 

contexto é Schiller, que em 1797 definiu o impulso de jogar como uma "forma viva", que em 

muito se assemelha à imagem estética (KWASTEK, p. 72). O segundo autor mencionado é 

Schaller (1861), o qual relacionou o jogar ao fazer artístico: para ele, o próprio processo de 

criação artística em muito se aproxima do ato de jogar. A principal diferença, no entanto, é 

que o processo de criação na arte visa um resultado mais duradouro, enquanto que o ato de 

jogar em si é considerado fundamentalmente efêmero. 

Outro autor importante citado é Karl Groos (1922), o qual direcionou a ênfase do 

olhar para o ato de jogar para o momento de sua recepção. Nela, identificou uma "presença 

estética ativa" e chegou a postular que o jogar deveria ser considerado um elemento 

importante do comportamento estético. Sua visão se alinhava ao início das discussões da 

época, sobre a obra de arte ser um produto em si a ser contemplado ou uma experiência a ser 

vivida. 

A próxima obra mencionada por Kwastek bastante relevante sobre o ato de jogar 

pensado em diversos aspectos – dentre eles, o estético -, é Homo ludens de Johan Huizinga 

(1949). Nela se encontra uma das mais completas definições de jogo: 

 
o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 
ser diferente da "vida quotidiana" (HUIZINGA, 2010, p. 33) 

 

Segundo Huizinga, o jogar é uma atividade livre, feita de maneira consciente fora do 

cotidiano, não-séria e que absorve de forma intensa e total o jogador. É uma atividade que não 

está ligada a nenhum interesse material e da qual não se pode obter lucro algum. Seu 

desenrolar se dá em um espaço e tempo cujas fronteiras são artificiais e particulares, definidas 

por regras fixas e uma ordem pré-determinada. Uma vez que o ato de jogar é caracterizado 

pelo impulso de criar uma forma ordenada, o que possibilita o desenrolar da atividade em si, 

Huizinga ressalta que o ato muitas vezes é considerado bonito, traçando uma possível relação 

entre o jogar e a estética. 
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O autor seguinte destacado por Kwastek é Scheuerl (1954), que traça paralelos entre 

a arte e o jogar pelo viés da natureza processual. Para o autor, tanto a arte, quanto o jogo são 

atividades que se completam apenas em um momento dado: o da recepção. Por fim, o último 

mencionado é Gadamer (1960), o qual a autora diz ser o primeiro a incorporar, de fato, o 

conceito de jogo em uma teoria de experiência estética. Na visão do autor, o jogar é o modo 

de ser da obra de arte, que não pode ser caracterizado apenas pelo jogador enquanto sujeito, 

mas pelo ato de jogar em si (KWASTEK, 2013, p. 73).  

Com o passar dos anos, o crescimento do interesse pelos processos de produção e de 

recepção da arte intensificaram ainda mais a aproximação entre a arte e o jogar. A principal 

diferença, no entanto, consiste justamente na intenção inerente a cada uma das atividades em 

si, na experiência de recepção projetada. Vamos agora compreender quais são os elementos 

particulares ao ato de jogar que determinam suas possibilidades de produção de sentido. 

 

2.2.1 Características do jogar 

 

As principais características selecionadas e que serão apresentadas de maneira 

sucinta foram extraídas das obras de diversos autores, dentre eles Brian Upton (2015), Jane 

McGonigal (2012), Jesper Juul (2003) e Katja Kwastek (2013). São elas: a liberdade (o jogar 

como um ato voluntário), a improdutividade (o jogar com finalidade em si mesmo, via 

superação de obstáculos desnecessários), a artificialidade (o jogar como autocontido, 

relacionado à ideia de círculo mágico, que se desenrola num espaço e tempo distintos do 

cotidiano), a imprevisibilidade (o resultado é variável), as regras (conjunto de normas que 

sustentam a atividade) e o feedback contínuo (a ação do jogador deve receber uma resposta 

imediata no contexto de jogo, que serve como motivação para seu interesse e garante sua 

continuidade). Vale ressaltar que a apresentação de cada uma das seis características 

selecionadas não tem a intenção de definir um novo conceito de jogo, mas apenas tornar mais 

clara a compreensão posterior acerca das possibilidades de produção de sentido que os games 

fazem emergir. 

 

As primeiras características a serem brevemente exploradas e que se encontram em 

estreita relação são a liberdade, a improdutividade e a artificialidade. A natureza livre e 

voluntária do ato de jogar, segundo Kwastek (2013, p. 74), é comparável à autonomia da arte, 

que oscila entre a independência material e cognitiva. O jogar pensado enquanto ato 

voluntário garante o interesse dos jogadores e a continuidade do jogo em si: um jogo realizado 
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por obrigação, geralmente, carrega outras intenções que não se restringem ao ato de jogar – 

como é o caso, por exemplo, dos atletas profissionais, que, dentre outros aspectos, jogam sob 

motivação profissional e financeira.  

Para Scheuerl, uma das condições básicas do ato de jogar é seu propósito 

autocentrado e autossustentável (KWASTEK, 2013, p. 74). Para Huizinga, como visto em sua 

citação anterior, considera o ato como uma ocupação voluntária, dotado de um fim em si 

mesmo. Já Caillois define a característica de liberdade do ato de jogar em duas polaridades: 

por um lado, há a condição da participação voluntária; por outro, há a improdutividade, ou 

seja, não ocorre uma produção material subsequente.  

Outra autora que reflete acerca da liberdade e da participação voluntária é Jane 

McGonigal (2012, p. 41), que acredita ser tal base comum a todos os participantes a 

característica principal a garantir a segurança e o prazer no ato de jogar. É interessante 

também seu ponto de vista sobre a improdutividade, desenvolvido na comparação entre as 

ideias de "matar o tempo" e "viver o tempo": segundo McGonigal, o ser humano tende a 

preferir trabalhar arduamente na conquista de uma meta 11 do que ser apenas entretido. A 

chamada "improdutividade", enquanto característica do ato de jogar, já não é então entendida 

como perda de tempo, mas sim como um tempo muito bem vivido, que traz a experiência de 

emoções positivas como seu principal "produto".  

Para resumir: o ato de jogar é, em sua essência, um ato submisso e livre, sem uma 

finalidade clara que não seja o próprio ato de jogar em si. Com isso, além de voluntário, o 

jogar é considerado improdutivo, constituído pela superação de obstáculos desnecessários. 

Sua principal consequência não é a produção de algo material, mas sim de uma experiência 

positiva, em um determinado tempo e espaço, pela superação auto imposta e não obrigatória 

de desafios, feita pelo puro prazer do enfrentamento e da conquista. 

A questão do tempo e espaço específicos ao desenrolar de um jogo remete ao 

conceito de "círculo mágico", desenvolvido principalmente por Caillois (1961), Scheuerl 

(1954), Huizinga (1949) e Salen e Zimmerman (2004). O conceito abrange o aspecto 

autocontido de todo e qualquer jogo, sua artificialidade, compreendida enquanto criação de 

uma realidade flutuante, um estado independente e distinto do cotidiano. Para Scheuerl, o ato 

de jogar pode ser inclusive compreendido como uma forma ou uma gestalt, uma vez que a 

estrutura do jogar emerge como resultado das fronteiras temporal e espacial (KWASTEK, 

                                                
11 Neste ponto, vale ressaltar a ênfase dada pelo pesquisador Jesper Juul (2003) à dedicação do jogador, que 
transparece em seu esforço para influenciar o resultado do jogo. 
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2013, p. 75). Com isso, entende-se que o jogar ganha uma forma própria ao ser separado da 

vida cotidiana; tal separação se dá no tempo e espaço e suas fronteiras são o que foi 

determinado por "círculo mágico". 

 

A próxima característica, a imprevisibilidade, é inerente a qualquer jogo, pois seu 

resultado, como um todo, sempre é variável. O desenrolar de sua jornada sempre é particular a 

cada jogador: suas decisões implicam em consequências específicas que, por sua vez, 

demandam novas decisões. Tal corrente de decisão e consequência nunca é igual, pois muda 

de acordo com o repertório e escolhas daquele que joga. O fato vale até mesmo para o caso de 

games cuja história é mais linear: o trajeto pessoal percorrido pelo jogador, suas decisões de 

movimento, ação e estratégias, sempre lhe são particulares, distintas dos demais jogadores. 

Uma consequência da imprevisibilidade e da possibilidade de escolhas nos games é 

sua infinitude inerente, conceito apresentado por Kwastek (2013) extraído das obras de 

Buytendijk (1933), Caillois (1961) e Scheuerl (1954). A infinitude interna serve para 

descrever as inúmeras repetições e variações possíveis dentro de um determinado jogo. E 

mesmo quando termina, a conclusão da partida nunca é a real motivação de sua jornada. O 

objetivo do jogador não é terminar o jogo, e sim jogá-lo – o que justifica, por exemplo, o fato 

de diversos jogadores optarem por jogar o mesmo game inúmeras vezes, do início ao fim, 

para repetir a experiência. O final, na maioria das vezes, não sofre grandes alterações; agora, 

as estratégias de ações possíveis ao longo da jornada, assim como as inúmeras opções de 

exploração, mantêm o interesse desperto. 

A imprevisibilidade é também relacionada à incerteza da jornada, uma vez que nem 

o trajeto ou o resultado podem ser completamente antecipados. O processo de recepção de um 

jogo, digital ou não, tem diversos caminhos possíveis; é, portanto, aberto, geralmente 

estruturado com base em variações potenciais, que são experimentadas pela repetição. Disso 

resultam dois caminhos que serão discutidos posteriormente: a primeira é a recepção do game 

enquanto obra aberta e sua ambiguidade de sentido; a segunda, é o possível domínio total das 

regras por parte de um jogador, que acaba por levar ao esgotamento das possibilidades de um 

jogo e, como consequência, seu fim pelo desinteresse. 

Antes de discutir tais aspectos, no entanto, cabe ainda pensar sobre as regras e a 

necessidade do feedback contínuo em todo e qualquer tipo de jogo. As regras12 constituem o 

                                                
12 Alguns autores que desenvolveram o conceito de regras com profundidade: Buytendijk (1933), Caillois 
(1961), Scheuerl (1954), Huizinga (1949), Salen e Zimmerman (2004) e Santaella (2007). 



 49 

conjunto de normas que sustentam a atividade. Santaella defende que todo jogo deve ser auto 

explanatório, e são as regras os elementos fundamentais que desempenham tal função 

(SANTAELLA, 2009, p. 57). Para qualquer tipo de jogo as regras são importantes, pois são 

elas que determinam as demais características de liberdade, de artificialidade e de infinitude 

interna. Mais ainda: ao impor limites à ação, as regras acabam por liberar a criatividade, uma 

vez que é em cima de tais limites que o jogador deve trabalhar, e até certo ponto improvisar, 

para criar estratégias de ações e, talvez, dominar o jogo com maestria.  

Já o feedback contínuo é a resposta imediata que a ação do jogador recebe no 

contexto em que joga, que serve como motivação para seu interesse e garante a continuidade 

do jogo. Nesse sentido, McGonigal (2012) diz que o feedback contínuo funciona como uma 

promessa – a ação do jogador será percebida pelo sistema – e uma motivação – a ação do 

jogador muda o estado interno do jogo. O feedback instantâneo garante com mais precisão o 

estímulo de satisfação no jogador, assim como facilita seu ciclo de aprendizado e recompensa 

no contexto jogado. Para Jesper Juul (2003), a questão é também relacionada à valorização do 

resultado da ação: os resultados potenciais têm valores diferentes, podendo ser positivos 

(triunfo) e negativos (fracasso). 

 

Agora, antes de partir para a próxima etapa na qual serão pensados alguns dos 

métodos de produção de sentido encontrados principalmente nos jogos digitais, cabe ainda 

apresentar a classificação de jogos criada por Caillois (1961). Suas categorias dividem os 

jogos em quatro tipos principais: jogos competitivos (agon), jogos de sorte ou chance (alea), 

jogos de simulação (mimicry ou imitação) e jogos de vertigem (ilinx). Enquanto nos jogos 

competitivos e nos de sorte é operado certo escapismo com a criação de uma realidade 

paralela com regras próprias, os jogos de simulação e de vertigem buscam tanto repensar 

realidades existentes possíveis, quanto testar os limites do corpo. Em todos os casos, no 

entanto, fica evidente a característica de artificialidade do jogar, enquanto criação de uma 

situação imaginária.  

Os quatro tipos de jogos de Caillois se encontram inseridos em um continuum, que 

vai da paidia ao ludus: da improvisação livre, despreocupada e relaxada do brincar (paidia) à 

dificuldade de superar obstáculos desnecessários via regras rígidas e disciplina (ludus). Essa 

classificação é bastante interessante, pois ajuda a pensar tanto o que cada tipo de jogo propõe 

como desafios possíveis ao jogador, quanto quais as atitudes e predisposições esperadas para 

que o engajamento seja satisfatório e prazeroso. A classificação é bastante relacionada a outra 
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que ainda será apresentada: a de estratégias de envolvimento, desenvolvidas por Brian Upton 

(2015). 

 

2.2.2 Da experiência de jogar à produção de sentido 

 

Os principais elementos constitutivos de todo e qualquer jogo, apresentados 

anteriormente, auxiliam na compreensão do funcionamento do game enquanto experiência, no 

momento em que é atualizada. Existem, no entanto, diversas outras características que são 

determinantes para que, da experiência de jogar, emerja uma produção de sentido. Para a 

pesquisa foram selecionadas algumas dessas características, consideradas as mais relevantes, 

que serão agora brevemente apresentadas. Posteriormente, como será demonstrado no 

método, tornar-se-ão ferramentas a serem utilizadas nas análises de cada game do terceiro 

capítulo. São elas: 1. as heurísticas do jogar, propostas por Brian Upton (2015); 2. as 

mudanças de estado e a questão da autorreferencialidade, tema trabalhado principalmente por 

Santaella (2007, 2011); 3. as questões de imersão, agência e presença, de acordo com Gomes 

(2011) e Murray (2003); 4. o prazer e a frustração, com base principalmente no conceito de 

flow de Csikszentmihályi (2008); 5. a antecipação e o encerramento; 6. as estratégias de 

envolvimento; e, por fim, 7. a compreensão, a interpretação e a portabilidade de sentido – as 

três últimas instâncias principalmente baseadas também na obra de Upton (2015). 

Nossa hipótese é a de que tais características viabilizam a produção de sentido e, por 

isso, auxiliam na compreensão das possibilidades de experiências significativas decorrentes 

do jogar digital. De maneira mais abrangente, tornam possível a compreensão da vivência da 

experiência estética por meio dos games tal como concebida por Peirce: experiências que 

carregam o potencial de proporcionar mudanças de hábitos de sentir, agir e pensar, em direção 

ao ideal último de crescimento da razoabilidade criativa. 

 

2.2.3 Escolha, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação: seis 

heurísticas do jogar 

 

Em The Aesthetic of Play, Brian Upton (2015) parte do ponto de vista, já 

mencionado por outros autores, de que toda experiência estética é, em sua estrutura, 

semelhante à experiência de jogar. Para isso, o autor analisa a experiência em seu desenrolar, 

passo a passo, e como as regras e restrições adotadas determinam tal desenrolar. A partir daí o 

autor explora o papel do jogar na construção de significado, com base em pesquisas de 
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epistemologia pragmática, neurociência e semiótica – tanto da linha de Saussure, quanto de 

Peirce. Sua conclusão é a de que a adoção de uma postura interpretativa baseada no jogo pode 

ajudar a estrutura de toda e qualquer experiência estética, seja ela encontrada em livros, 

música, teatro, arte e, até mesmo, no engajamento crítico como um todo. Seu trabalho é 

bastante interessante, porém sua discussão em profundidade não caberia no escopo desta 

pesquisa. 

Ao considerar nosso intuito de pensar as possibilidades de produção de sentido a 

partir do jogar digital, parte da teoria de Upton revela-se enriquecedora: as heurísticas do 

jogar por ele definidas. Nelas, Upton desmembra o ato de jogar em uma composição de seis 

elementos: escolha, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação. Sua 

intenção é compreender quais características são essenciais e quais são negociáveis em um 

jogo, para expandir as possibilidades de efeitos estéticos que ele pode produzir. Segundo o 

autor, as heurísticas auxiliam a compreender o processo do jogar em profundidade, ao ponto 

de darem origem a uma estrutura de meta-regras para a construção de espaços de jogo que 

possam ser considerados satisfatórios (UPTON, 2015, p. 11). 

Na definição de Upton, o ato de jogar é constituído por um movimento livre, feito em 

um contexto restrito: 
 
Play is a process, not a thing. It is a series of moves, either mental or physical, 
carried out by the player. These moves are free in the sense that the player has 
control over what he will do next, but this freedom is bound by a set of 
constraints. These constraints limit the moves available to the player at any 
moment to a relatively small number. Furthermore, these constraints aren’t 
random; they are organized into a system that is structured to deliver a particular 
experience.13 (UPTON, 2015, p. 15) 

 

Se um espaço de jogo é determinado por suas restrições e limitações, Upton acredita 

que é na maneira em que tais restrições são organizadas que reside a qualidade do espaço de 

jogo em si. Para isso, define os conceitos de "horizonte de intenção" (horizon of intent), o qual 

abrange tanto as regras de determinado jogo, quanto a experiência em si de jogá-lo, e de 

"horizonte de ação", que abrange as possibilidades de ação e resultados que o jogador 

consegue até certo ponto prever (UPTON, 2015, p. 51). O jogo passa, então, a ser 

                                                
13 "O jogo é um processo, não uma coisa em si mesma. É uma série de movimentos, mentais ou físicos, 
realizados pelo jogador. Esses movimentos são livres à medida em que o jogador possui o controle do que 
será feito em seguida, mas essa liberdade é limitada por uma série de restrições. Tais restrições limitam os 
movimentos disponíveis ao jogador a poucas possibilidades. Além disso, essas restrições não são aleatórias, 
mas organizadas em um sistema estruturado de maneira a proporcionar uma experiência particular." 
(Tradução nossa) 
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compreendido como um sistema gerador de horizontes de intenção, e o bom jogo14 é aquele 

que gera os horizontes de intenção e de ação mais interessantes.  

É justamente a partir de suas seis heurísticas – escolha, variedade, consequência, 

previsibilidade, incerteza e satisfação – que Upton constrói a noção do que seria um horizonte 

de intenção interessante e satisfatório, e que, consequentemente, resultaria em um bom jogo. 

Segundo o autor, apenas os espaços de jogo que geram horizontes que atendem a esses seis 

critérios são considerados bons ou interessantes. Por conta disso, o autor defende que suas 

heurísticas funcionam como um catálogo detalhado das maneiras específicas nas quais a 

experiência de um jogo pode ser um sucesso ou um fracasso.  

Por escolha, Upton relaciona os horizontes de intenção que oferecem uma 

diversidade de ações possíveis. Na realidade, o ideal seria um equilíbrio: um bom jogo seria 

aquele que demandaria escolhas o suficiente para desafiar seu jogador, mas não tantas a ponto 

de deixá-lo perdido, sobrecarregado ou sufocado. 

 

 
Figura 4: Do tédio à confusão, em busca de um jogo equilibrado (adaptado de Upton, 2015, p. 53). 

 
O ideal, portanto, seria encontrar um ponto de equilíbrio entre a liberdade e as 

restrições. Na prática, os jogos que possuem menos limitações tendem a ser mais valorizados 

do que aqueles com restrições excessivas. No entanto, o que define um bom jogo não é apenas 

a quantidade de escolhas que apresenta, mas também os tipos de decisões diferentes que 

possui. Para garantir que toda escolha seja interessante, surge, então, a discussão da segunda 

heurística: a variedade.  

Ao não serem repetidas com frequência as possibilidades de escolhas – ou seja, com 

horizontes de ação variados -, a atenção, a curiosidade e o interesse do jogador são mais 

facilmente mantidos. Bons espaços de jogo devem, portanto, apresentar uma quantidade 

variável de possibilidades de ação ao jogador, o que irá garantir uma variedade maior de seu 
                                                
14 O aspecto de "bom jogo" não é relacionado pelo autor à questão pessoal de gosto – diferenciar um jogo 
legal de um chato -, mas sim relacionado ao potencial de satisfação e sucesso ou desinteresse e fracasso que 
sua experiência carrega imanente. 
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horizonte de intenção. Para compreender como funciona na prática, deve ser ressaltado que 

todo jogador lembra de suas escolhas feitas no desenrolar de um jogo. Suas ações realizadas 

com sucesso tornam-se, aos poucos, estratégias aprendidas, que serão reutilizadas a cada nova 

oportunidade necessária. No entanto, se apenas um tipo de estratégia é exigido do jogador 

para avançar em um jogo, ele rapidamente irá dominá-la e se entediar: o jogo termina. O 

ideal, segundo Upton, é que, assim que o potencial de uma ação seja explorado ao máximo, 

uma nova estratégia seja apresentada ao jogador, como nova exigência de aprendizado. Com 

isso, surge uma série de novas oportunidades de exploração, assim como outras habilidades 

são postas à prova. 

A adaptação progressiva das habilidades do jogador aos desafios propostos pelo jogo 

é conhecida como curva de aprendizado. Em geral, os games iniciam com fases tutoriais que 

ensinam algumas ações básicas e introduzem o contexto e os perigos recorrentes a serem 

enfrentados. Pouco a pouco, novas estratégias (como combos de ações ou ações específicas 

para momentos determinados) são introduzidas, elevando o grau de dificuldade do jogo. O 

que se tem como resultado é uma malha de repertórios, que é tecida entre as restrições 

externas exigidas pelo game e as restrições internas de aprendizado do jogador. A meta ideal 

para haver satisfação seria a contínua construção de novos horizontes, para que o jogador 

nunca sinta que está fazendo a mesma escolha ou ação já feita antes, de maneira idêntica 

(UPTON, 2015, p. 58-59). 

Agora, não bastam existir escolhas variadas no universo de um game. Cada escolha 

realizada por cada ação do jogador deve apresentar resultados significativos no contexto 

jogado; é a isso que Upton se refere como consequência. Para que uma ação seja percebida 

como importante, é necessário que ela produza uma alteração significativa no estado do jogo. 

Para isso, a ação deve levar o jogador a um novo espaço interno do jogo, no qual novos 

horizontes de ação sejam demandados (UPTON, 2015, p. 59). Se as ações do jogador não 

parecem alterar o estado do jogo ou, por outro lado, se sempre apresentam o mesmo resultado, 

o jogo parece não ter sentido algum e torna-se insípido. 

O valor do resultado de uma ação é sempre determinado em relação aos objetivos do 

jogo em si. Por isso, as decisões mais interessantes sempre serão aquelas feitas dentre 

escolhas desejáveis para se avançar no jogo e atingir as metas desejadas. Isso significa que, se 

em uma situação determinada, uma das escolhas é muito mais óbvia ou superior do que as 

demais para se avançar no objetivo, a escolha se torna maçante e desinteressante. No entanto, 

quando não existe claramente uma escolha mais clara, qualquer decisão tomada torna-se 

significativa e importante para o jogador (UPTON, 2015, p. 61).  
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Um exemplo que torna tal lógica bastante clara é a mecânica de decisões do game 

The Walking Dead, que será analisada com maior profundidade no terceiro capítulo. No game, 

ambientado em um mundo pós-apocalíptico, o jogador é confrontado com situações de 

sobrevivência em que sua decisão moral é determinante, mas não há como saber com certeza 

qual dentre as possibilidades de ação é a melhor. Há um momento, por exemplo, em que ele 

adquire três barras de cereais e deve decidir se guarda para consumo próprio, se oferece a 

algumas crianças que o acompanham ou se oferece aos demais adultos que o auxiliam nos 

momentos de dificuldade. 

Por isso, em geral, os espaços de jogo considerados mais interessantes são aqueles 

que oferecem uma gama de ações cujas consequências são claras, mas o valor é ambíguo. 

Vale citar que Salen e Zimmerman (2004, p. 174) também relacionam se um jogo é 

interessante de acordo com as escolhas por ele propostas. Para os autores, se o resultado de 

um jogo é predeterminado, ele não consegue proporcionar uma experiência de fato 

significativa. O jogar significativo apenas emerge a partir de escolhas também significativas e 

jogos com final predeterminado tendem a não abrir ramificações interessantes para escolhas 

importantes ao jogador. 

As três próximas heurísticas são diretamente relacionadas aos resultados das ações 

do jogador. Por previsibilidade, Upton diz que os resultados de cada ação devem poder ser 

antecipados. Em outas palavras, para que um espaço de jogo funcione corretamente, as ações 

de seus jogadores devem estar diretamente ligadas às suas consequências de maneira clara e 

causal, via causa e efeito (UPTON, 2015, p. 62). A importância da previsibilidade em um 

jogo é associada à existência de objetivos: não é possível ao jogador avançar em uma jornada 

se ele não souber com clareza quais de suas ações o aproximam e quais o afastam de suas 

metas. 

O autor então apresenta quatro técnicas principais que são utilizadas para que a 

relação de causalidade esteja clara: por familiaridade (experiências próximas ao do mundo 

real, como, por exemplo, a força da gravidade); por proximidade (quando fatos ocorrem de 

maneira próxima em determinado espaço e tempo); por continuidade (a relação de 

causalidade persiste a mesma para objetos iguais); e por repetição (a relação de causa e efeito, 

quando repetida algumas vezes, torna-se previsível). É apenas ao compreender as relações de 

causalidade em um determinado jogo que a previsibilidade se torna possível ao jogador. Com 

o resultado de determinadas ações previsível, o espaço do jogo permite ao jogador montar 

estratégias de ação em direção à meta proposta e ele passa a poder projetar ações futuras. Por 

isso, Upton diz que a previsibilidade é essencial para a arquitetura das escolhas: para que uma 
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decisão não pareça superficial ou trivial, é necessário que o jogador saiba diferenciar o valor 

dos diferentes resultados possíveis, que o ajudem a alcançar seus objetivos (2015, p. 64).  

No entanto, embora a previsibilidade dos resultados das ações imediatas seja 

essencial para a manutenção de um jogo, o jogo em si, como um todo, deve ser mantido na 

incerteza. Em outras palavras, o jogo não deve manter sempre o resultado das ações do 

jogador de maneira óbvia e não ambígua15, pois assim torna possível ao jogador antecipar 

suas ações futuras de tal maneira que chega a esgotar as possibilidades. Aqui, novamente, o 

jogo se torna entediante, pois deixa de propor novas decisões significativas. 

Algumas sugestões que o autor propõe, para impedir a total antecipação por parte do 

jogador e manter seu interesse ativo, são: deixar algumas informações escondidas de forma 

proposital, como um segredo que é descoberto ao longo da narrativa; inserir momentos de 

chance aleatória, como um lance de dados para determinar certo impasse; usar algumas leis da 

física do mundo real, o que garante certa condição inicial, mas os resultados podem ser 

caóticos; exigir habilidades motoras com pequenas variações progressivas de precisão ou 

dificuldade; e, por último, oferecer um modo de jogo para múltiplos jogadores, pois cada 

novo jogador funciona como novas imposições e restrições diferentes. 

A última das heurísticas de Upton é a satisfação, a qual, para o autor, apenas pode 

ser garantida quando os resultados desejados pelo jogador são, de fato, atingíveis. O que 

Upton quer deixar claro é que a satisfação não é apenas consequência de um único resultado 

final desejado atingido, mas sim brota da consequência de atingir vários resultados ao longo 

da jornada que o jogador havia antecipado como desejáveis. Com isso, fica claro que o prazer 

não está necessariamente apenas em ganhar um jogo, mas também no fato em si de jogar. 

Nesse ponto, Upton retoma o diagrama anterior e diz que o jogar não existe apenas 

no equilíbrio entre a liberdade e as restrições, mas também entre a satisfação (ou sucesso) e a 

frustração (ou fracasso). O caso do fracasso, inclusive, é bastante delicado: no caso de um 

jogo em que toda ação sempre se revela bem-sucedida, a noção de ter feito decisões 

significativas é imediatamente rompida. Por isso, para que um espaço de jogo seja bem 

                                                
15 Um dos grandes aspectos influenciadores na produção de sentido nos games é sua estrutura de obra 
aberta, ou seja, sua abertura interpretativa proporcionada, principalmente, por ambiguidades. Sobre isso, 
Kwastek (2013, p. 78-79) cita Scheuerl (1954) e Brian Sutton-Smith (2001). Para o primeiro, o jogar não 
pode ser limitado a características estanques, mas deve oscilar constantemente entre a forma e a matéria, a 
seriedade e o prazer, a realidade e a artificialidade, as regras e a sorte, a natureza e o intelecto. Já para Brian 
Sutton-Smith, a ambiguidade descreve o estado geral de indeterminação do jogo em si. Kwastek, por sua 
vez, traça uma relação com a arte interativa, na qual acredita que a ambiguidade emerge como um resultado 
da tensão entre a ação e a recepção da obra. 
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projetado, é essencial que sejam também apresentadas escolhas ruins para serem feitas. As 

decisões ruins devem ser possíveis justamente porque o fracasso é tão importante para a 

experiência de jogar quanto a vitória (UPTON, 2015, p. 69). O autor, então, propõe um novo 

diagrama: 

 

 
Figura 5: Diagrama que apresenta a área do jogar geralmente mais aceita pelos jogadores, ao se considerar 

o tédio, a confusão, a frustração e a satisfação (adaptado de Upton, 2015, p. 69-70).  

 

Escolha, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação são então 

apresentadas por Upton como as meta-regras universais que determinam todos os espaços 

onde o jogo se manifesta, que podem ser encontradas no cerne de toda experiência lúdica. 

Para o autor, os games deveriam, inclusive, serem reconhecidos como obras artísticas, 

principalmente quando seus espaços de jogo propõem experiências inusitadas como a 

quietude, no lugar da ação direta; a contemplação, no lugar da interação; e camadas de 

significados mais profundos a serem descobertas, no lugar de desafios explícitos (UPTON, 

2015, p. 112). 

 

2.2.4 As mudanças de estado e a autorreferencialidade 

 

Em "O paroxismo da autorreferencialidade dos games", artigo publicado em 2009, 

Santaella reflete acerca de um aspecto fundamental dos games enquanto mídia: sua 

autorreferencialidade. De acordo com a autora, toda mídia "fala de si para si mesma" 

(SANTAELLA, 2009, p. 53), ou seja, enquanto processo de signos, toda mídia se refere a si 

mesma e não a algo fora de sua mensagem transmitida. No caso dos games, é nas regras que a 
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autora primeiro encontra o elemento mais autorreferencial da linguagem. "Um jogo deve ser 

auto explanatório, e as regras são os elementos que desempenham essa função” (idem, p. 57). 

O segundo caso levantado de autorreferencialidade nos games se dá na mudança de 

estado, parte mais fundamental do ser da linguagem. Tal mudança se dá no movimento de um 

estado inicial, no qual o resultado da ação do jogador ainda não foi decidido, para um outro 

estado, decorrente do resultado da ação tomada pelo jogador. Essa relação entre estados é 

classificada pela autora como uma relação de indexicalidade interna, na qual "o estado inicial, 

até certo ponto, antecipa o estado seguinte, e este último mantém a memória do estado 

anterior”, um caso bastante evidente de autorreferencialidade (idem, p. 59). Santaella ainda 

remete a Juul ao afirmar que quando jogamos um game estamos apenas interagindo com o 

estado do game. O game pode, então, ser compreendido enquanto uma máquina de estados. 

 

 
Figura 6: Um diagrama que apresenta o gameplay enquanto jornada de estados  

em constante atualização. 

 

Como exemplo, os principais tipos apresentados de autorreferencialidade que podem 

ser relacionados aos games são: uso de comandos e missões, que apontam para determinada 

ação a ser executada; meta-games ou games dentro dos games, como os Sims que jogam The 

Sims; meta-histórias ou histórias dentro de histórias, como no xadrez; a personalização dos 

games, conhecidos como game mods; a materialidade dos games, como as telas de 

carregamento (loading) ou interfaces, que indicam que o game é um game; a intermidialidade, 

melhor compreendida no caso de universos expandidos ou narrativas transmídia, como no 

caso do game The Walking Dead, que será analisado; e, por último, uma teoria dos games 

extraída dos games, como aquela proposta por Celia Pearce, em 2004 (SANTAELLA, 2009, 

p. 63-65).  

As mudanças de estados também são mencionadas por Marcus Bastos, em seu artigo 

"Aposto que a cultura digital não é uma cultura do jogo", de 2011. Segundo o autor, o 

componente básico dos jogos é o acontecimento de eventos em uma estrutura ou mundo 

gerado por meio de mecanismos. Tais eventos são interpretados e atuam dentro do universo 

do jogo, que altera seu estado atual para um próximo estado e retorna à espera de uma nova 
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ação do jogador. No entanto, o que o autor propõe é uma extrapolação desse processo, ao 

pensar que "(...) todas as formas possíveis de fruição podem ser entendidas como processos 

em que eventos são gerados por algum mecanismo que, posteriormente, é interpretado e 

torna-se significativo no contexto da obra" (BASTOS, 2011, p. 457). Com isso, em diálogo 

com a já discutida obra de Upton, o que o autor acaba por traçar é um paralelo entre o 

processo de fruição estética e a atividade de jogar. 

 

2.2.5 As questões de imersão, agência e presença 

 

Os três aspectos aqui levantados lidam com a forma específica de produção de 

sentido na experiência de exploração de mundos virtuais. Antes de tudo, cabe pensar no papel 

do jogador e sua questão de representação no ato de jogar. Sato (2009) descreve o papel do 

jogador de maneira bastante esclarecedora, ao dizer que “o sujeito representa seu papel no 

jogo de acordo com o que julga o mais adequado para isso, contrariando, em determinados 

momentos ou situações, suas atitudes e posturas assumidas na vida real” (idem, p. 41). A 

possibilidade de exploração de novos limites, de novas percepções e da realização de 

diferentes desejos é justamente onde reside o potencial dos games de proporcionar 

experiências diferentes, que vão além do cotidiano. É novamente retomada a ênfase do jogar 

enquanto processo, e não objetivo final: o fator lúdico se encontra nas ações dentro do jogo, 

consideradas muito mais importantes do que sua finalidade. 

Para entender o conceito de imersão, Sato retoma Jesper Juul (2005) e Janet Murray 

(2003). Juul situa os videogames no limiar de dois mundos: o da imaginação ou fantasia e o 

do cotidiano ou real. Ao se considerar um game enquanto interações com regras reais, é 

remetido o mundo cotidiano; ao se considerar um game enquanto estar em um mundo fictício, 

imaginado, é remetido o mundo da fantasia. O sistema do jogo, portanto, é composto pelo 

mundo da imaginação, responsável por tornar o game atrativo e imersivo, e pelo mundo 

cotidiano, responsável por trazer elementos identificáveis ao jogador, o que impede que se 

torne desinteressante. Para Sato, a imersão está ligada diretamente ao mundo da fantasia, a 

uma fuga da realidade para um mundo ou realidade virtual. Ela é a propriedade que faz com 

que o jogador se integre a esse ambiente, que faz com que ele passe a participar de maneira 

efetiva. 

Já Janet Murray associa a imersão ao encantamento da experiência: “A experiência 

de ser transportado para um lugar primorosamente simulado é prazerosa em si mesma, 

independentemente do conteúdo da fantasia. Referimo-nos a essa experiência como imersão" 
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(2003, p. 102). O ambiente digital atua, então, como um "lugar encantado" e os games podem, 

com isso, ser inseridos em sua descrição de objeto liminar, aquele tipo de objeto que se 

encontra situado na fronteira entre a realidade externa e as mentes dos jogadores. O game, ao 

proporcionar o transe imersivo, também funciona como objeto transicional, ao oferecer “a 

segurança de alguma coisa exterior a nós mesmos (pois foi criada por uma outra pessoa) sobre 

a qual podemos projetar nossos sentimentos” (idem, p. 103).  

Santaella, por sua vez, relaciona o potencial de imersão de um game com sua já 

comentada indexicalidade interna:  
 
A profunda concentração pressuposta pelos games resulta do fato de que, tão 
logo alguém se torna um agente em um jogo, ele imediatamente entra em um 
mundo paralelo, um mundo autossuficiente, cuja suficiência é suportada pela 
autorreferencialidade de suas regras. (SANTAELLA, 2009, P. 61) 

 

Ao se pensar no jogador enquanto agente de um universo ficcional, envolvem-se dois 

outros aspectos: a representação do jogador dentro do universo em que age, seu avatar, e o 

sentido de agência. O avatar, para Murray (2003, p. 114), é entendido como uma máscara que 

funciona como elemento indicador do limiar do chamado círculo mágico. Ela separa os 

jogadores dos não-jogadores e reforça a natureza especial do mundo virtual compartilhado. E, 

o mais importante: é o avatar o grande sinalizador da representação, pois é ele quem cria as 

fronteiras da realidade imersiva e aponta para o fato de que os jogadores não estão atuando 

como si mesmos, mas com uma atuação ficcional. 

Outra autora a trabalhar a relação do avatar enquanto máscara representativa é Jane 

McGonigal (2012). Sua concepção também reforça o caráter de liberdade da identidade, que, 

ao ser inserida em um contexto ficcional, torna-se emancipada do cotidiano limitador. 

Enquanto máscara, o avatar nos livra de constrangimentos, daquilo que pensamos que 

deveríamos ser ou como deveríamos nos comportar. Nas palavras da autora, um bom jogo tem 

o poder de mudar para sempre a maneira pela qual aquele que o experimenta se percebe e 

aquilo que é capaz de fazer (2012, p. 216). Esse aspecto transformador de hábitos é apenas 

mais um indicador do potencial estético dos games, pensados enquanto experiência semiótica, 

que será melhor desenvolvido ao final deste capítulo.  

Agora, por agência, Murray (2003, p. 150) define a capacidade de agir, de se resolver 

uma tarefa. Para a autora, quanto mais o ambiente imersivo de um game é bem projetado, 

mais seus jogadores irão desejar ser nele ativos. A agência é "a capacidade gratificante de 

realizar ações significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas” (idem, p. 127). 



 60 

E é nos games, mais do que em qualquer outra linguagem, que encontramos um mundo que é 

alterado de forma dinâmica, de acordo com a nossa participação. 

Outra definição interessante de agência é sua compreensão enquanto "atuação 

cinestésica", como trabalhada em um artigo de Renata Gomes (2011). Para a autora, é o 

agenciamento que permite o jogador a vivenciar uma experiência narrativa que, por sua vez, é 

compreendida como a junção da sensação de imersão e presença, tornada possível por meio 

de um corpo virtual inserido no espaço-tempo de um jogo (2011, p. 413). Os conceitos de 

imersão e presença são, então, diferenciados: o primeiro é relacionado ao mundo como espaço 

vivo, o ambiente responsivo do game; o segundo, considera o ponto de vista do sujeito 

perceptivo em confronto com objetos individuais em tal ambiente. 
 
No ‘mundo possível’ que o game implementa em cumplicidade necessária com 
o interator, a sensação de presença se dá na medida direta em que o corpo virtual 
– seja ele um avatar ou uma perspectiva em primeira pessoa – for capaz de, 
respondendo a comandos, executar ou não as atividades requeridas para 
enfrentar as barreiras do jogo. (GOMES, 2011, p. 414) 

 

Em outro artigo (2009), Gomes relaciona a presença ao sentido de realidade, 

percebido em um ambiente virtual de um game. O sentido de realidade é relacionado à 

alteridade, à existência das coisas e sua persistência, de forma totalmente independente das 

intenções do jogador. Há aqui uma relação de similaridade muito próxima à noção de 

realidade existente em Peirce: a realidade insiste, independente de qualquer sujeito e suas 

vontades. Proporcionar esse efeito, a percepção de um mundo independente das vontades do 

jogador, é fundamental para a sua sensação de estar-no-mundo do game (GOMES, 2009, p. 

79). 

O espaço de jogo é então compreendido como "mero receptáculo de uma ação", uma 

"interface na qual a sensação de presença e imersão são possíveis" (GOMES, 2011, p. 415). O 

espaço passa a funcionar como um terreno possível, no qual a ação do jogador ganha 

motivação ao se revelar significativa. É a ação do jogador que faz o espaço do jogo emergir 

de sua imanente potencialidade de existir. Um exemplo que torna a relação bastante clara é a 

relação entre o jogador e o espaço de jogo em games mais ou menos narrativos: em games 

mais narrativos, suas ações tendem a parecer ser apenas uma ponte entre trechos de história a 

serem disparados, portanto, menos significativas; em games menos narrativos, o foco nas 

ações do jogador é, em geral, mais evidente. 

De qualquer maneira, em todo tipo de game a percepção e a produção de sentido são 

construídos no ato mesmo de jogar. O sentido nunca está dado de maneira explícita, pois só 



 61 

pode ser construído no espaço-tempo da jornada. Aqui, retoma-se o conceito de imanência de 

Cleomar Rocha: o sentido do game só existe como potência, como imanência dormente, 

apenas desperto pelo jogador em sua atualização. Tal possibilidade de encantamento imanente 

que convida a ser desperta é uma das maiores motivações dos jogadores em sua busca por 

experimentar novas sensações e vivenciar fantasias. 

 

2.2.6 O prazer e a frustração 

 

Um dos temas bastante conhecido com relação à experiência e produção de sentido 

nos games é o flow – a necessária predisposição mental ou situação ideal para a fruição 

estética. O termo foi cunhado por Csikszentmihályi (2008), que buscava definir o fenômeno 

de envolvimento total, o transe imersivo, que pode ocorrer durante o desenvolvimento de toda 

e qualquer atividade. Qualquer atividade realizada pode proporcionar o estado de flow, desde 

que respeitadas as condições ideais. Mas, o que é exatamente o estado de flow e quais seriam 

suas condições ideais? 

"Flow é um estado mental no qual a pessoa funde ação e consciência, desconectando-

se de seu entorno e engajando-se numa atividade que passa a ser um fim em si mesma." 

(TORI, 2011, p. 446-7). Em outras palavras, é aquele momento exato em que a consciência 

está ordenada de maneira tão harmônica em uma ação que esta passa a ser feita pelo puro 

prazer de fazer. Algumas atividades em que tal estado é atingido de maneira mais fácil são os 

games, os esportes em geral, as artes e os passatempos ou hobbies. No entanto, qualquer 

atividade pode levar ao estado de flow. O que o determina é a maneira como a pessoa se 

envolve em tal atividade e como ela percebe as próprias ações que executa (TORI, 2011, p. 

447). 

A essência do flow é a sensação de aprendizado e crescimento percebida durante a 

atividade, a qual ocorre quando há a constante elevação das dificuldades e dos desafios em 

paralelo à evolução das habilidades envolvidas. Tori (2011, p. 447) relaciona ao flow os 

seguintes fatores: desafio (exige habilidades), metas (objetivos claros e definidos), 

realimentação (feedback das ações), engajamento (foco, envolvimento e concentração), 

significado, perda da autoconsciência e transformação do tempo (passa rápido ou lento 

demais). Esses fatores, quando em perfeita sincronia, proporcionam o equilíbrio ideal da 

experiência que faz emergir o estado de flow. O gráfico a seguir torna a ideia mais clara: 
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Figura 7: Do equilíbrio entre os desafios propostos e as habilidades necessárias,  

emerge o estado de flow (adaptado de Tori, 2011, p. 448). 

 

Na imagem, como um exemplo explicativo, são apresentadas as relações de 

envolvimento de um indivíduo em qualquer atividade. Em A1 e A4, o indivíduo apresenta 

habilidades compatíveis com os desafios propostos e atinge o estado de flow. Em A2, suas 

habilidades se revelam maiores do que o que os desafios exigem, o que gera tédio. Já em A3, 

os desafios são mais complexos do que as habilidades do indivíduo, o que gera ansiedade em 

demasia. Tanto em A2, quanto em A3, a tendência mais comum é o indivíduo desistir e 

interromper a atividade. 

No caso dos games, qualquer um pode proporcionar o flow, a depender, 

principalmente, da maneira pela qual o jogador se envolve e percebe suas ações no universo 

digital. Seu gosto pessoal também pode ser considerado um fator determinante, pois implica 

em expectativas que refletem tanto no interesse (ou na falta dele), quanto na ansiedade (ou 

tédio). De maneira geral, os jogos procuram dar condições para que o equilíbrio entre a 

habilidade do jogador e os desafios propostos possa ser mantido. Isso se dá, por exemplo, em 

games cujas fases iniciais funcionam como tutoriais, que ensinam as habilidades básicas para 

superar desafios simples. Conforme explicado sobre a curva de aprendizado, pouco a pouco 

novas habilidades são ensinadas junto de novos desafios mais complexos a serem resolvidos. 

Pode-se, portanto, concluir que quando a curva de aprendizado de um jogo é bem projetada, 

há mais chances do jogador atingir o transe imersivo, ou seja, o estado de flow.  

Upton diz que é possível perceber o estado de flow em um game no momento em que 

as ações do jogador parecem ser feitas quase sem nenhum esforço, e o game em si torna-se 

virtualmente expandido a tal ponto que parece ser o único universo existente (2015, p. 97). O 
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resultado é o já mencionado transe imersivo, uma sensação de domínio total no qual o game é 

o universo vivido e o jogador é seu mestre. Para que isso aconteça, o autor também reforça 

que é necessário que as habilidades do jogador e os desafios propostos sejam próximos e 

cresçam de maneira simultânea. Relaciona ainda cinco fatores que proporcionam o estado de 

flow e três de seus efeitos consequentes. Os principais fatores proporcionadores de flow são: 

os objetivos são atingíveis; a concentração é possível; as metas são claras e não ambíguas; a 

resposta (feedback) é imediata; e os resultados são controláveis. Já suas principais 

consequências são: o mundo cotidiano é esquecido temporariamente; a autoconsciência é 

suspensa; e a noção do tempo é rompida.  

O mais interessante é que, para Upton, o estado de flow é um elemento desejável, 

mas não essencial para um bom jogo. Em seu ponto de vista, quando ocorre o estado de flow, 

a sensação é de arrebatamento, como uma experiência mágica; mas, mesmo assim, ressalta 

que é possível jogar um game no qual existe uma grande incompatibilidade entre nossas 

habilidades e os desafios propostos (UPTON, 2015, p. 100). Para desenvolver melhor tal 

ideia, Upton apresenta outras maneiras de se compreender o ato de jogar que inclui as áreas 

fora do canal de flow. 

 

 
Figura 8: O ato de jogar fora do canal do flow se dá entre o aprendizado, com desafios difíceis que geram 
mais ansiedade, e a mera execução automática de ações internalizadas, com desafios mais fáceis que geram 

mais tédio (adaptado de Upton, 2015, p. 103). 

 

Upton atenta para o fato de que ainda há espaço para o jogar fora do canal de flow da 

seguinte maneira: no momento em que os desafios se mostram além das habilidades do 
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jogador, este entra em um estado de aprendizado; no instante em que suas habilidades 

evoluem a ponto de ultrapassarem as dificuldades dos desafios, o jogador entra em um estado 

de mera execução, um fazer no sentido de apenas realizar as ações que já sabe serem as 

necessárias. No estado de aprendizado, os desafios são difíceis, há um grande potencial para a 

frustração, diversos obstáculos são duramente enfrentados e o jogador é constantemente 

obrigado a se readaptar para novas situações. Já no estado de execução, os desafios são fáceis, 

o potencial para a satisfação é alto (pode chegar ao ponto do tédio), os obstáculos difíceis são 

raros e as estratégias do jogador quase nunca sofrem alteração. 

A partir da relação entre aprendizado, flow e execução, Upton desenvolve o ciclo de 

envolvimento de um jogador no momento em que começa um novo game: 1. o jogador 

começa a jogar, os desafios estão além das habilidades, é necessário aprender e não há 

controle da situação; 2. o jogo começa a se tornar familiar, o jogador entra em estado de flow, 

no qual ainda está aprendendo, mas começa a ganhar o controle da situação; 3. as 

recompensas por acertar suas antecipações continuam, o jogador entra em estado de execução, 

no qual possui o controle total da situação; 4. o jogador atinge o domínio total do game 

(mastery), que pode acarretar no fim de seu interesse ou na busca por novos desafios. 

 

 
Figura 9: O ciclo de envolvimento de um jogador resumido em um diagrama. 

 

A partir do ciclo de envolvimento, Upton elabora duas observações bastante 

interessantes. A primeira é relacionada à necessidade relativa de desafios como algo essencial 

para o ato de jogar. Segundo o autor, estamos tão acostumados a pensar que o desafio é um 

elemento fundamental que parece impossível planejar um jogo para ser apenas executado e 

não aprendido. Em outras palavras, é difícil pensar em um game enquanto experiência a ser 

vivida, mais próxima à contemplação reflexiva, do que em um game como sequência de 

obstáculos a serem superados (UPTON, 2015, p. 107). Como exemplos fora do lugar comum, 
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é interessante citar os games Dear Esther (2012)16 e Everybody is Gone to the Rapture 

(2015)17, ambos da desenvolvedora Chinese Room. Nos dois casos, o jogo é em primeira 

pessoa, não existe um avatar personalizável, e a única ação permitida ao jogador é andar. O 

desenrolar das jornadas é promovido pela mera exploração, guiada pela curiosidade; pontos 

específicos dos ambientes, ao serem encontrados pelo jogador, disparam trechos enigmáticos 

de histórias a serem desvendadas. O grande objetivo do jogador é revelar o mistério que sonda 

os universos particulares de cada jogo. No caso de Dear Esther, cada partida jogada dispara 

trechos narrativos diferentes nos mesmos pontos, demandando que o jogador jogue mais de 

uma vez o jogo por completo, caso queira compreender a história com mais profundidade. 

A segunda observação interessante de Upton acerca do envolvimento de um jogador 

é relacionada ao uso de guias tutoriais externos aos jogos, conhecidos como walkthroughs, e a 

prática de trapacear, conhecida como cheating. O autor diz que as duas condutas costumam 

ser adotadas no momento em que o game para de funcionar da maneira em que era esperada e 

a frustração por perder constantemente se torna insuportável. Tanto no walkthrough quanto na 

prática do cheating, a incerteza é reduzida e a previsibilidade das ações possíveis torna-se 

maior, permitindo que o jogador construa novas estratégias para a manutenção de seu estar-

no-jogo. De maneira geral, trapacear não costuma ser um ato arbitrário ou aleatório, mas uma 

decisão clara, feita com a intenção de aliviar os desafios e restrições que deixaram de ser 

interessantes e envolventes. No momento em que o ato de jogar torna-se muito frustrante, 

procurar uma maneira de distorcer suas regras torna-se um ato intuitivo (Upton, 2015, p. 72). 

Acerca da frustração nos games, Upton também traz considerações bastante 

relevantes. Para o autor, existem dois tipos principais de frustração: baseada em habilidades e 

baseada em conhecimento18. No primeiro caso, o jogador tem conhecimento o suficiente para 

resolver os desafios, mas não consegue executar as ações com a precisão necessária ("Eu não 

consigo fazer!"); para resolvê-lo, é preciso prática e treino, pela repetição, para que 

desenvolva suas habilidades pessoais. Já no segundo caso, o jogador tem as habilidades 

afiadas para resolver, mas sua compreensão do que é necessário fazer para prosseguir é 

                                                
16 Mais informações disponíveis em: <http://dear-esther.com/>. Acesso em: 25 abr. 2017. 
17  Mais informações disponíveis em: <http://www.thechineseroom.co.uk/games/everybodys-gone-to-the-
rapture/>. Acesso em: 25 abr. 2017. 
18 Upton ainda comenta sobre a tendência que ocorre no caso de dois jogadores que jogam juntos com 
apenas um controle: aquele que tem o controle nas mãos torna-se o responsável por superar os desafios de 
habilidades, enquanto aquele que o acompanha e assiste torna-se o responsável por superar os desafios de 
conhecimento, atuando como um copiloto. Nos dois casos, ambos estão jogando. (UPTON, 2015, p. 95) 
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incompleta ("Eu não sei o que preciso fazer!"); para resolvê-lo, é preciso que o jogador 

reconsidere suas antecipações elaboradas mentalmente para que forme novas estratégias de 

ação. O segundo caso é o único que pode ser resolvido com o uso de walkthroughs, pois é 

justamente isso que os define: são guias de estratégias que deram certo para outros jogadores. 

Já o primeiro caso, desenvolver habilidades, costuma evoluir em paralelo à curva de 

aprendizado. Num impasse de um desafio, muitas vezes, basta ao jogador retornar e jogar 

novamente algumas fases anteriores para que suas habilidades melhorem. 

Sobre a frustração ainda, também é bastante interessante o ponto de vista de 

McGonigal (2012). Na visão da autora, o ideal é que o fracasso seja sempre divertido nos 

games (e na vida), para que a frustração seja evitada. Quando um game é bem elaborado, o 

fracasso dificilmente desaponta, mas sim empolga, motiva e interessa o jogador. Com isso, 

ele passa a desenvolver uma resistência mental, assim como reforça seu senso de controle. 

Para que isso ocorra, basta que o jogador sempre obtenha algum tipo de recompensa pelo seu 

fracasso, como, por exemplo, uma animação interessante mostrando a morte do personagem, 

como acontece de maneira bem dramática na série Uncharted, ou uma frase ironizando seu 

erro, como acontece em Grand Theft Auto V, que, respeitando o universo do game, chega a 

insultar o jogador. A recompensa usada dessa forma pode gerar certo otimismo no jogador, 

instigando-o a persistir na eterna esperança de sucesso.  

É importante também lembrar que, por definição, todo game está programado para 

ser resolvido, bastando tempo e motivação suficientes (MCGONIGAL, 2012, p. 76). Por 

outro lado, é interessante pensar que a vitória em um game tende a pôr fim na diversão, 

enquanto que o fracasso, por mais paradoxal que pareça, faz a diversão continuar. Isso deixa 

claro o fato de que os jogos permanecem divertidos somente enquanto não o dominamos – o 

que reforça a validade do ciclo de envolvimento de Upton já apresentado. O que garante a 

manutenção do jogar é a aprendizagem das regras; se o obstáculo desnecessário vai deixando 

de ser um obstáculo, o jogo passa a entediar. Por conta disso, pode-se dizer que os jogos são 

consumíveis: assim que o jogador extrai todo o aprendizado e diversão que poderia, ele deixa 

de jogar. Para McGonigal (idem, p. 78), aprender a se manter otimista diante do fracasso é 

uma das grandes lições dos jogos para a vida, justamente porque ajudam a desenvolver 

resistência mental e emocional. 
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2.2.7 A antecipação e o encerramento 

 

Outro aspecto importante para a compreensão do modo como se dá a produção de 

sentido é aquele relacionado à prática da antecipação e às possibilidades de encerramento no 

contexto de determinado game. O primeiro aborda a construção de estratégias mentais para a 

resolução futura de desafios, enquanto o segundo reflete sobre a questão da conclusão de um 

game; quando ele, de fato, termina. Por antecipação, Upton compreende uma possibilidade 

diferente de jogar: 
 
When we play a game, we construct an internal model of the game system and 
use this model to plan out a variety of scenarios, imagining different actions and 
their potential outcomes. In this way, we develop a sense of which actions 
probably will produce desirable results. And this new information will then be 
used to shape our decisions about which actions to perform in the actual game.19 
(UPTON, 2015, p. 74-75) 

 

O uso da imaginação dessa forma equivale ao livre jogar mental realizado pelo 

jogador por entre as restrições impostas pelas regras. Com isso, a antecipação pode ser 

considerada, em si, uma forma de jogar. O fruir dos estados de jogo, suas mudanças, é 

composto justamente da atualização de tais antecipações. Cada atualização põe à prova a 

estratégia tomada pelo jogador, elaborada por seu jogo de antecipação mental, que pode se 

revelar bem ou malsucedida. Com isso, o prazer decorrente do jogo da antecipação mostra-se 

duplo: por um lado, há o prazer de se atingir o objetivo desejado no contexto do jogo; por 

outro, há o prazer de se ter antecipado de forma correta quais ações alcançariam tal objetivo 

(UPTON, 2015, p. 82). Para o autor, aprender a antecipar corretamente os resultados das 

ações é o objetivo maior, ou meta-objetivo, de todos os jogos. O ato de antecipar de forma 

precisa é, em si mesmo, percebido como uma vitória para o jogador, mesmo sem importar o 

resultado final do jogo (ganhar ou perder). 

No entanto, em todo jogo pode haver um momento em que não existem mais novas e 

significativas antecipações a serem feitas, quando o jogador sente ter esgotado todas as 

possibilidades existentes. Por outro lado, todo e qualquer jogo é muitas vezes sentido como 

ainda não terminado até que seus jogadores tenham esgotado todas as oportunidades de 

                                                
19 "Ao jogar um game construímos um modelo mental de seu sistema e usamos esse modelo para planejar 
uma variedade de situações, imaginando diferentes ações e seus possíveis resultados. Desta forma, 
desenvolvemos o conhecimento acerca de quais ações provavelmente produzirão os resultados desejáveis. 
Essa nova informação será, posteriormente, utilizada para moldar nossas decisões sobre quais ações 
executar de fato no jogo em si." (Tradução nossa) 
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antecipação possíveis. É a esse momento de esgotamento de possibilidades que Upton dá o 

nome de encerramento (closure). 

O encerramento é, portanto, alcançado quando o jogo de antecipação termina. No 

caso dos games, ele geralmente toma a forma de pequenas indicações, índices de que o final 

está próximo, como é o caso, por exemplo, dos chefões finais (final bosses) presentes em 

alguns games. Por outro lado, uma vitória alcançada de maneira imprevista, não antecipada, é 

normalmente recebida como uma surpresa bastante desagradável, pois interrompe de maneira 

bruta a cadeia de antecipações mentais do jogador 20 (UPTON, 2015, p. 84). 

Upton então relaciona seus conceitos de antecipação e encerramento dos games para 

a vida cotidiana. Para o autor, o mundo real não é projetado exatamente com a finalidade de 

nos oferecer satisfação e encerramento de problemas. Já um game é justamente um sistema de 

regras, que deveria ser desenvolvido com a intenção de gerar situações interessantes e 

satisfatórias. Por isso, a noção de encerramento é importante: é ele que nos proporciona a 

clareza e satisfação que, muitas vezes, falta em nosso cotidiano (idem, p. 86). Para o autor, um 

espaço de jogo bem projetado deveria não só ser capaz de proporcionar diversas 

oportunidades de jogo de antecipação mental, como também ser apto a encerrar tais jogos de 

antecipação no momento considerado o mais oportuno, para a satisfação de seus jogadores. 

 

2.2.8 As estratégias de envolvimento 

 

Tanto a satisfação quanto a frustração do jogador que resultam da experiência de um 

game dependem principalmente da postura por ele adotada no momento de jogar. Tal postura 

pode ser compreendida como um jogo mental de antecipação, em um contexto maior, que tem 

por meta considerar se determinado game pode satisfazer (ou frustrar) as expectativas do 

jogador em sua experiência como um todo.  

É por conta da postura adotada por cada jogador em particular, com seus motivos e 

expectativas específicos, que um mesmo game pode ser bem ou mal recebido. Cada pessoa 

costuma ter uma postura particular de jogar, isto é, carrega consigo diversas intenções e 

objetivos pessoais que pretende satisfazer ao longo da jornada de um game. Upton (2015, p. 

                                                
20 Uma reflexão fora do contexto: não seria essa mesma interrupção bruta e inesperada de uma cadeia de 
antecipações mentais o principal motivo da grande maioria das pessoas desaprovarem filmes com final 
aberto (em especial, do gênero de suspense ou de terror), deixando diversos detalhes mal explicados? 
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196) relaciona três como sendo as principais atitudes que definem expectativas perante um 

game: a "gamista" (gamist), a "simulacionista" (simulationist) e a "narrativista" (narrativist). 

Os jogadores considerados gamistas são aqueles que têm seu ato de jogar guiado 

principalmente pela vontade de cumprir metas e objetivos claros (goal-oriented play). Eles 

jogam com a intenção de alcançar um ponto específico do espaço do jogo, cuja condição de 

vitória seja óbvia. Em outras palavras, o jogador busca ganhar: descobrir a meta principal do 

game e alcançá-la. Os jogadores simulacionistas são aqueles cujo ato de jogar é guiado pela 

vontade de manter a coerência dentro do contexto do game (coherence-oriented play). 

Geralmente, são jogadores que evitam romper com a realidade do jogo, aproximando-se de 

um faz-de-conta, mesmo que com isso acabem perdendo. Não existe uma vitória clara pela 

qual o jogador está em busca; qualquer resultado que mantenha a coerência do universo é 

recebido como satisfatório. É aquele jogador que, ao jogar, tenta descobrir qual é a sequência 

de eventos que lhe parece mais verídica para a premissa do contexto, que funcione de acordo 

com seu cenário e com a personalidade dos personagens envolvidos. Os objetivos que busca 

alcançar são, portanto, externos ao jogo, impostos por sua vontade 21. 

A terceira das atitudes é a narrativista, a qual abrange os jogadores cujo ato de jogar 

é movido pela vontade de experimentar todas as antecipações possíveis e alcançar o 

encerramento do jogo como um todo, via esgotamento de suas possibilidades (closure-

oriented play). Isso pode se dar de duas formas: o jogador busca alcançar situações em que o 

potencial de antecipação seja o maior possível, elevando ao máximo as possibilidades 

interpretativas, ou busca minimizar ao máximo as oportunidades de antecipação possíveis, na 

intenção de fechar ou terminar o jogo. Geralmente, é aquele jogador que busca encontrar 

qualquer resultado narrativo que possa cumprir de forma satisfatória seu desejo de 

encerramento e compreensão, de preferência com muitas reviravoltas interessantes pelo 

caminho. Em geral, sua vontade é a de sentir a satisfação derivada do resolver criativo das 

tensões impostas pelas regras do game, por meio das atualizações de suas antecipações. 

No entanto, Upton ressalta que nenhum jogador adota uma única postura. A maioria 

das pessoas tende a apresentar uma postura dominante, a qual preferem adotar, mas acabam 

por assumir as demais ao longo do jogo, de acordo com a demanda das circunstâncias 
                                                
21 Uma anedota pessoal para exemplificar a postura simulacionista: em uma aula de Crítica de Videogames, 
houve o relato de um jogador que, ao jogar The Elder Scrolls V: Skyrim – um game de RPG ambientado em 
um universo medieval, cujos desafios incluem monstros e dragões – optou por assumir a postura de 
lenhador, por achar mais coerente com o universo. Ele passou então a usar apenas com um machado como 
arma, derrubar árvores em troca de moedas, e não evoluiu o personagem. Dessa forma, não concluiu a 
jornada do jogo como prevista pelos desenvolvedores, mas sim sua jornada pessoal, imposta pela coerência.  
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(UPTON, 2015, p. 196). Sua intenção com as categorias é a de facilitar a compreensão de 

quais poderiam ser as motivações principais dos jogadores ao escolherem sua próxima 

experiência e quais sistemas de regras de games que melhor atenderiam a demanda.  

Por isso, de maneira geral, nenhum game poderia ser classificado como bom ou 

ruim: seu sucesso ou seu fracasso depende tanto de posturas, quanto de expectativas que são 

sempre particulares a cada jogador. A intenção aqui é a de demonstrar outras posturas 

possíveis que podem ser adotadas no momento de jogar, que vão além do único propósito de 

se atingir uma vitória. Ao ser enfatizada a busca por coerência ou a busca pelo esgotamento 

das possibilidades internas de um game, novas propostas de experiências podem surgir que 

poderão desencadear na transformação de outros e diferentes hábitos. 

 

2.2.9 A compreensão, a interpretação e a portabilidade de sentido 

 

A última das características a ser apresentada foi deixada para o final justamente por 

ser aquela considerada a mais determinante para a produção de sentido e grande 

potencializadora da mudança e criação de novos hábitos: a portabilidade. O conceito, no 

entanto, está intimamente relacionado a outros dois: a compreensão e a intepretação. Um 

jogador que afirma entender um jogo não significa, necessariamente, que ele decorou suas 

regras. Na realidade, o que houve foi uma internalização das possibilidades que tais regras 

permitem, ao ponto de o jogador desenvolver estratégias mentais de antecipações corretas que 

tornam o jogar possível (UPTON, 2015, p. 119). Ao começar a prever corretamente as 

mudanças de estado que suas ações acarretam no game, o jogador pode, enfim, realizar 

decisões de fato significativas ao navegar pelo espaço. Compreender um jogo, portanto, não é 

apenas saber suas regras, mas saber prever corretamente resultados futuros. 

Cada jogador tem sua compreensão determinada por seu repertório pessoal, derivada 

principalmente de outros games jogados anteriormente; por isso nem todos os jogadores 

chegarão às mesmas percepções e estratégias para jogar. Inclusive, em jogos do tipo 

competitivo, quanto maior a diferença de repertórios, mais interessante se torna a partida. 

Também é por conta dos repertórios pessoais que, por exemplo, um jogador com um 

personagem considerado fraco pode derrotar outro considerado forte: ele pode ter uma 

compreensão melhor do funcionamento do jogo. Em casos como esse, Upton afirma que 

compreensões diferentes podem ser entendidas como interpretações pessoais. Para o autor, 

uma interpretação consiste de qualquer estratégia internalizada que não corresponde 
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diretamente a uma regra explícita do jogo, mas que, mesmo assim, garante os resultados 

esperados. 

A elaboração pessoal de interpretações, portanto, é um ato criativo por parte do 

jogador. A partir de suas percepções do espaço e das possibilidades permitidas pelo game, ele 

cria maneiras próprias e pessoais de resolver os desafios enfrentados – muitas vezes, maneiras 

nem mesmo previstas por seus desenvolvedores. É como se o jogador descobrisse um jeito 

secreto de jogar, tornando o ato, inclusive, mais eficiente. Por outro lado, é como se o jogador 

aprendesse uma nova lição a partir do game, uma lição que não estava prevista pelos 

desenvolvedores. E é aqui que está a chave para se compreender a potência da portabilidade 

de sentido. 

Se um jogador apenas decora as regras de um jogo, não desenvolve estratégias 

internas de ação, ou seja, não há interpretação. Ao se criar situações em que a interpretação 

seja possível, sua compreensão se torna, por assim dizer, portátil. O exemplo utilizado por 

Upton (idem, p. 124) é extraído do xadrez: uma das primeiras estratégias subentendida que se 

aprende no jogo é a de controlar o centro do tabuleiro. Tal noção, no entanto, mostra-se válida 

para inúmeros outros contextos distintos, como em, por exemplo, um jogo de futebol, um 

jogo-da-velha, uma situação de guerra real e, até mesmo, a eleição de um presidente. A partir 

daí, a interpretação que emerge do jogo – "controlar o centro" – se torna portátil, uma 

ferramenta útil que pode ser utilizada em diversas circunstâncias. 

Com isso, torna-se imprescindível entender que os games, mesmo que às vezes nos 

ensinem alguns fatos em particular, ensinam ferramentas com muito mais frequência. Essas 

ferramentas vão, pouco a pouco, alimentar o repertório do jogador, pois tornam-se memórias 

de experiências passadas. Ao longo do tempo, tais memórias passam a ser acessadas nos 

momentos de conflito mais diversos, sejam eles provenientes de outros jogos, sejam eles 

impostos pela vida. Tal posição reforça a proposta inicial deste projeto, que busca pensar os 

games como experiências que vão além do divertimento fugaz: a portabilidade das estratégias 

que emergem do ato de jogar pode torná-las experiências significativas tão profundas ao 

ponto de envolverem contextos muito mais abrangentes do que apenas a experiência do jogar 

– mudam os hábitos da vida. 

Um exemplo de portabilidade de sentido que carrega tal potência significativa é a 

experiência resultante de jogar Journey, um dos games a ser analisado no próximo capítulo. 

Para trazer apenas um aspecto do game para ilustrar o conceito – o mesmo exemplo utilizado 

por Upton -, ele pode ser jogado por apenas um jogador ou por dois ao mesmo tempo. No 

entanto, ao longo da jornada, o jogador percebe que jogar junto a alguém torna tanto a 
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resolução dos desafios, quanto a localização do percurso a ser feito muito mais fáceis. Por 

isso, a noção de "permanecer unidos" acaba por se tornar uma estratégia internalizada, uma 

interpretação. Ora, todos sabemos que o ser humano não é uma ilha. Que outra ferramenta se 

mostraria mais poderosa para a manutenção da humanidade que não a ajuda mútua e 

companheirismo? Isso é ainda mais intensificado pelo fato de que, no game, os jogadores 

acabam por se unir na mesma jornada, de maneira cooperativa, sendo completamente 

estranhos uns aos outros, pois a identidade de seus avatares é sempre anônima. Com isso, o 

que permanece do jogo, muitas vezes, é a sensação de altruísmo em prol da sobrevivência. 

Sua jornada não dá espaço para egoísmo ou trapaça, mas valoriza os momentos de 

companheirismo e proteção. Com isso, "permanecer unidos" passa também a funcionar como 

uma ferramenta internalizada, potencializadora do despertar de novos hábitos em seus 

jogadores, desde que haja a abertura e a disposição da alma para compreendê-la. 

 

2.2.10  Da produção de sentido nos games à mudança de hábitos na vida 

 

Até aqui, a intenção foi demonstrar de que maneira as características apresentadas 

carregam o potencial de promover o surgimento de métodos de produção de sentido, 

principalmente quando consideradas faces distintas entrelaçadas em uma mesma experiência. 

Agora, cabe relacionar de que modo se dá a transição de tal produção de sentido em mudanças 

de hábitos de sentir, de agir e de pensar, à luz de Peirce. 

De maneira geral, as características – principalmente a noção de portabilidade – 

tornaram clara algumas manifestações possíveis de experiências significativas decorrentes do 

jogar digital. Tais experiências significativas foram inicialmente desmembradas em seis 

heurísticas – escolha, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação – que 

revelam condições ideais para que um jogo seja considerado interessante. Pode-se, então, 

dizer que essas heurísticas funcionam como poderosas ferramentas que estruturam uma 

experiência significativa. Elas permitem ainda também entender como os jogos podem ser 

vistos como ensaios para a vida. Neles, temos a liberdade de experimentar situações as mais 

diversas, sem carregar o peso das consequências para o cotidiano. Temos como testar 

decisões, que muitas vezes são muito distantes moral e eticamente daquilo que seria 

normalmente aceito. Podemos errar, morrer e tentar novamente. Tal processo abdutivo, via 

tentativas, é o próprio agir do jogador, que brinca com possibilidades de ações até elaborar 

uma estratégia que possa ser considerada a mais ideal para o objetivo que busca. 
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A experiência do jogar é então colocada em foco sob o ponto de vista de sua 

autorreferencialidade e seu modo de ser determinado pelo desencadear de situações em uma 

corrente de mudanças de estado. Por autorreferencialidade, destacou-se o fato de que todo 

game fala de si para si, ou seja, deve ser auto explanatório – o que é evidenciado por suas 

regras. Um exemplo bastante trivial, presente na maioria dos games, são as fases iniciais de 

tutorial. Nelas, o jogador é instigado a aprender estratégias que permitam seu envolvimento e 

a continuidade da jornada, por meio de situações e desafios impostos pelo próprio jogo: é o 

jogo ensinando como jogar o jogo. Já a questão das mudanças de estado é o cerne do próprio 

jogar, o ciclo de atualizações de ações e respostas imanentes, mediado sempre pela cognição 

do jogador. 

Para se compreender como o jogador pode se sentir envolvido e motivado, novas 

faces da experiência foram exploradas. A primeira foi a qualidade de sua imersão e sua 

possibilidade de agência, que, juntas, emergem o sentido de presença que torna o jogar 

sustentável. A segunda face refletiu sobre o transe imersivo subsequente – o estado de flow -, 

diretamente relacionado às questões de prazer, frustração, ansiedade e tédio. A terceira face 

enfatizou o jogo mental que ocorre em paralelo na mente daquele joga, como processo 

ampliado do ato de jogar. Para isso, pensaram-se as questões de antecipação – jogo mental de 

previsibilidade de ações – e de encerramento – modos em que o jogo pode ser considerado 

como esgotado. 

Nesse ponto, tornou-se imprescindível mencionar a importância da estratégia de 

envolvimento adotada pelo jogador no momento em que joga. A depender de suas 

expectativas e de seu modo de atuar no ambiente virtual, um mesmo jogo pode ser percebido 

como interessante ou enfadonho por pessoas diferentes. Nessa parte também foi salientado a 

importância de se valorizar outros métodos de envolvimento existentes, além do jogar que 

busca apenas a vitória. É justamente por priorizar essas outras estratégias de envolvimento, a 

coerência ou os jogos de antecipação, que geralmente surgem as experiências mais 

inovadoras. Ao limitar um jogo ao único objetivo de ganhar, a compreensão e a interpretação 

tornam-se limitadas, restringindo sua potência significativa.  

Por último, refletiu-se brevemente sobre como se dá a compreensão de um jogo, 

como tal compreensão pode dar origem a uma interpretação – entendida como elaboração de 

estratégias de ação – e como tal interpretação, quando revelada portátil, pode ser carregada 

como uma ferramenta para a vida. O próprio valor que é dado a determinada obra – seja ela 

filme, música, livro, game ou de qualquer outro tipo – é diretamente relacionado à 

portabilidade de sua interpretação final.  
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Algumas experiências tornam-se memórias que são carregadas eternamente. Um 

exemplo mais recente do próprio universo dos games é a conclusão narrativa de The Last of 

Us. Em um mundo pós-apocalíptico, no qual um vírus destruiu a humanidade, o jogador, no 

papel de Joel, conhece Ellie, uma garota que se mostra imune à doença. O game trata da 

jornada dos dois em busca de um centro de controle de doenças, que diz ser capaz de extrair 

uma cura a partir de Ellie. No entanto, no final do jogo, ao encontrar os cientistas, Joel 

descobre que a menina precisaria morrer para que a vacina pudesse ser feita. Sua decisão, 

então, é completamente inesperada: desiste de entregar a garota, abrindo mão de salvar a 

humanidade em troca de seu amor, que se tornou paternal. Por fim, toda a jornada e desafios 

que ambos enfrentaram ao longo do game mostra-se quase completamente desperdiçada, não 

fosse pela construção do relacionamento. E, mais ainda: o game revela tratar, por fim, não de 

uma jornada para salvar o mundo, mas de uma jornada pessoal, na construção de uma relação 

afetiva em um mundo destruído. Do game, diversas são as lições que podem ser extraídas, 

como a relatividade do que é certo ou errado, o não maniqueísmo da vida, e alguns conceitos 

são postos à reflexão, como família, egoísmo e sacrifício. O conhecimento que emerge de sua 

experiência é, portanto, portátil, pois não nos ajuda a compreender apenas a história, mas 

também nos ensina diferentes modos de sentir, agir e pensar em nossa vida cotidiana.  

Para resumir, algumas estratégias de envolvimento proporcionam maior 

engajamento, que é ainda mais potencializado pela possibilidade de portabilidade de sentido, 

tornando o ato de jogar uma experiência significativa. Com a portabilidade, os games 

expandem o cotidiano (ao propor novas estratégias de ação que se mostram eficientes para 

desafios e obstáculos reais enfrentados) e revelam seu potencial modificador de hábitos. 

Deixam, então, de serem passatempos efêmeros para se tornarem experiências, de fato, 

significativas, pois transcendem as limitações impostas pelo meio com a elaboração de 

estratégias e memórias que despertam os sentidos. Impulsionam, por fim, a mudança de 

hábitos, o que faz com que a experiência estética de jogar possa ser alinhada àquela idealizada 

por Peirce em sua busca pelo Admirável, ao promover o crescimento da razoabilidade 

criativa. 
 
Os jogos não nos desviam de nossas vidas reais. Eles preenchem nossas vidas 
reais: com emoções positivas, atividade positiva, experiências positivas e forças 
positivas. Os jogos não estão nos levando à derrocada da civilização humana. 
Eles estão nos levando à sua reinvenção. (MCGONIGAL, 2012, p. 352). 
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CAPÍTULO 3 

Por uma experiência estética semiótica nos games: a questão do método 
 

Com a apresentação anterior dos componentes e potencialidades, esperamos ter 

deixado claro que os games são signos bastante complexos. Caracterizados enquanto 

linguagem de hipermídia (SANTAELLA, 2005), envolvem particularidades das três matrizes 

– sonora, visual e verbal – num amálgama único, sui generis. Agora, será apresentado o 

método de investigação desenvolvido para a pesquisa, baseado na tarefa de analisar 

fenomenologicamente os três games selecionados enquanto signos complexos, em busca de 

determinar predominâncias de categorias em seus respectivos interpretantes imediatos. Parte-

se, portanto, enquanto ponto de vista, do game em sua potencialidade, suas possibilidades 

inerentes e imanentes22, sem considerar um intérprete particular de sua jornada. Depois, a 

seleção dos games será brevemente justificada, junto a uma sucinta elaboração acerca da 

aplicação do método, apresentada nos três capítulos posteriores. 

 

3.1 A experiência estética semiótica do jogar digital 

 

Antes de partir para a apresentação do método propriamente dito, para estabelecer o 

que se pretende por análise estética semiótica, cabe relembrar o sentido de semiose trabalhado 

no primeiro capítulo. Por semiose, entende-se "a ação inteligente interpretadora na qual um 

signo, ao relacionar-se com seu objeto, gera um novo signo" (PEREIRA, 2011, p. 396). Esse 

novo signo tem um duplo papel: por um lado, funciona enquanto interpretante do primeiro; 

por outro, é um novo signo, que desencadeia uma nova semiose, num continuum infinito. Para 

a semiose funcionar, no entanto,  
 
"não é necessário que o Interpretante realmente exista. É suficiente um ser in 
futuro" (CP 2.92). Isto é, basta uma tendência para alcançar o interpretante, uma 
ação movida por um propósito (...). É essa tendência motivada por um fim que 
envolve geração de conhecimentos a partir de processos de interpretação entre 
signos (PEREIRA, 2011, p. 398)  

 

                                                
22 A respeito de obras de arte no campo da estética tecnológica, segundo Rocha (2011), é no interpretante 
imediato que temos a imanência da intencionalidade, enquanto que é do interpretante dinâmico que parte o 
interesse na obra (ou game), pelas sensações estéticas nele despertadas. Pode-se, portanto, afirmar que 
nesta pesquisa são analisados os elementos imanentes dos games, a fim de investigar seu potencial 
semiótico e seus possíveis interpretantes imediatos – a chamada objetividade semiótica. 
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A geração de conhecimentos a partir de processos de interpretação entre signos é 

também conhecida por aprendizagem semiótica. Da compreensão do interpretante enquanto 

propósito futuro, pode-se melhor compreender a definição de interpretante imediato, o qual 

consiste do potencial de significar, que se encontra imanente em todo e qualquer signo e que 

pode ser atualizado ou não.  

A comunicação, como um todo, sempre é um processo mediado por signos. E 

quando pensada via semiótica,  

 
toda mídia desenvolve um corpo que lhe é próprio, uma vez que envolve um 
discurso que comunica com aqueles que dela fazem uso, solicitando trabalho do 
aparato sensório-motor-cognitivo de seus leitores, interatores, jogadores. Ao 
envolverem a participação do corpo no discurso que enunciam, mídias treinam 
capacidades, desenvolvem habilidades, aprendizagens, proporcionam novos 
modos de olhar o mundo, de resolver problemas. (PEREIRA, 2011, p. 408) 

 

Os games, enquanto mídia, solicitam trabalho do aparato sensório-motor-cognitivo 

dos jogadores e, com isso, desenvolvem habilidades, aprendizagens e novos modos de olhar 

para o mundo. Além da passagem citada reforçar a importância da portabilidade de sentido no 

momento do jogar, retoma-se também, de forma direta, a cadeia de relações da hipótese do 

trabalho: pensar o jogar digital enquanto experiência estética semiótica, na medida em que 

promove experiências significativas que impulsionam mudanças de hábitos.  

Pode-se, portanto, afirmar que os games atuam como uma forma de educação 

estética via aprendizagem semiótica. Os games, enquanto objetos estéticos, proporcionam 

sensações estéticas e é justamente nelas em que se encontra seu foco, durante a experiência do 

jogar. Ao jogar, seu jogador se encontra comprometido com o game enquanto obra, enquanto 

processo estético que vai sendo atualizado. Por isso, a experiência dos games trafega entre a 

imanência e o inacabado, da produção do game em si, e entre as dimensões sensível e 

pragmática da experiência fruitiva. Em sua atualização, no despertar da imanência, o game 

passa de estados estéticos a sensações estéticas; de qualissignos, a interpretantes dinâmicos. 

As sensações estéticas são, portanto, identificadas enquanto interpretantes imediatos para a 

dimensão pragmática da semiose (ROCHA, 2011, p. 131). No ato de jogar, o conhecimento é 

resultado não de uma interpretação bem-sucedida dos signos, mas sim do entretecer de uma 

experiência transformadora e a reflexão posterior sobre ela; entre a experiência física de jogar 

e sua interpretação cognitiva.  

À luz da experiência estética de extração peirciana, os games podem ser 

compreendidos como forma de corporificação de potencialidade da ideia. Para qualquer 
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jogador dedicado, a exposição da sensibilidade aos games pode ser vista como uma forma de 

cultivo dos hábitos de sentimento, de conduta e de pensamento. Mas, como identificar e 

analisar tal processo de sensibilização? O caminho aqui apontado é aquele traçado a partir do 

reconhecimento da potencialidade de produção de experiências significativas. Para isso, 

algumas formas de produção de sentido foram apresentadas, como a mudança na forma de 

envolvimento, por exemplo.  

De maneira geral, a experiência significativa pode ser vista principalmente como 

fruto da portabilidade de significado, quando o aprendizado resultante de determinada 

experiência encontra uma equivalência na vida cotidiana – o jogar torna-se aprendizado para a 

vida. Quando tais experiências adquiridas virtualmente mostram-se úteis e eficientes em 

outros contextos, ocorrem as mais diversas mudanças de hábitos. Os games, portanto, mudam 

nossos hábitos de sentir, agir e pensar pela exposição à alteridade, através da superação de 

obstáculos e desafios desnecessários, enfrentados de maneira voluntária, e que, 

posteriormente, comprovam-se estratégias eficientes para inúmeras faces da vida – outros 

novos obstáculos podem ser transpostos, como problemas e impasses do cotidiano, mesmo 

que de forma metafórica, com as novas formas de superação e solução aprendidas. 

Já ao se olhar para os games enquanto estética da experiência, retoma-se a 

importância dos interpretantes. Os diferentes tipos de interpretantes podem ajudar a 

compreender os tipos de experiências significativas – ou até mesmo, tipos de experiências 

estéticas – possíveis a partir do jogar digital. Em outras palavras, os tipos de interpretantes 

podem ser entendidos como possíveis modos de sentir. Como resultado, tem-se que os games 

enquanto signos estéticos promovem experiências estéticas semióticas – ao promoverem as 

mudanças de hábitos – e o tipo de interpretante imediato predominante em cada game em 

particular pode desvelar qual o específico modo a ser mais trabalhado e desperto – a saber: 

modo de sentir, de agir ou de pensar. É justamente nos tipos de hábitos compreendidos por 

Peirce que reside a tipologia dos interpretantes: os hábitos de sentimento estão para o 

interpretante emocional; os hábitos de conduta ou ação, para o interpretante energético; e os 

hábitos de pensamento, para o interpretante lógico.  

Os games, enquanto signos complexos, podem ser vistos como integração harmônica 

de razão, esforço e sentimento. Ao materializarem a estética, aproximam-se, inclusive, das 

obras de arte. São, portanto, produtos da ciência, nascidos da tecnologia, mas guiados pela 

arte, pelo potencial de sensibilização. 
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3.2 Método de análise proposto 

 

O método foi desenvolvido com base na tarefa de analisar fenomenologicamente os 

três games selecionados, em busca de determinar predominâncias de categorias em seus 

respectivos interpretantes imediatos e seus possíveis modos de sentir. Parte-se, portanto, 

enquanto ponto de vista, do game em sua potencialidade, sem considerar um jogador em 

particular, no momento de sua atualização. No entanto, houveram alguns momentos em que a 

inserção da experiência atualizada se tornou, até certo ponto, imprescindível. Por isso, em 

determinados pontos das análises poderão surgir referências pessoais, do jogo sendo jogado 

pela própria autora da dissertação. As referências, em sua maioria, foram extraídas dos diários 

pessoais de cada jogo, elaborados como material complementar e apresentados nos apêndices 

do trabalho. Para as análises, foi desenvolvido um roteiro analítico adaptado às 

especificidades do olhar estético e semiótico para os games, com base nos livros de Santaella, 

Estética: de Platão a Peirce (1994) e Semiótica Aplicada (2002).  

Em primeira instância, sob um olhar mais geral e abrangente, a experiência estética 

analisada via semiótica de um determinado game enquanto signo parte da seguinte tríade: 1. o 

game enquanto signo em si, seu fundamento e imanência enquanto signo estético; 2. a questão 

da referência, da relação que o game mantém com tudo aquilo que a ele pode porventura se 

aplicar, ou seja, a objetivação ou contextualização do signo estético; e 3. a especificidade do 

efeito ou interpretante característico que o game está apto a produzir no intérprete, seja ele de 

ordem emocional, energética ou lógica. Dessa tríade, cada uma das instâncias será 

desmembrada em três outras categorizações internas, no intuito de tornar claro o olhar que 

está sendo dirigido aos games. 

 

3.2.1 O game enquanto signo em si 

 

Nesta primeira etapa, intenta-se refletir sobre a questão do game enquanto objeto 

estético em si, sua imanência enquanto signo estético, e consiste de três diferentes modos de 

olhar para o game. O primeiro olhar é o olhar contemplativo, o qual se encontra no domínio 

da primeiridade, dos qualissignos, e busca analisar as qualidades que se apresentam. Aqui, 

deve-se pensar no domínio do sensível, no efeito estético de cada aspecto do game, via 

suspensão de julgamento; seriam as qualidades sensíveis e estéticas de cada game em si, as 

quais iremos denominar por forma. 
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Enquanto signo existente – o game está no mundo – buscar-se-á, portanto, refletir 

acerca dos aspectos icônicos do game, de sua aparência e de suas similaridades. Deverão ser 

levadas em conta suas imagens visuais – mais conhecidas no meio como a “arte dos games” – 

e suas imagens sonoras – todos os tipos de áudio envolvidos. Para isso, e quando couber23, 

serão considerados os seguintes elementos: a arte conceitual (ou referências artísticas para as 

quais o game remete), a modelagem de cenários e personagens (assim como detalhes e 

ornamentos presentes), as cutscenes (trechos de animações, disparados ao longo do gameplay 

no intuito de dar suporte e continuidade à história), os menus e telas interativas (conhecidas 

como head up displays – HUDs), a iluminação, a dublagem das vozes, as músicas da trilha 

sonora e o sound design, que inclui a sonoplastia (efeitos sonoros) e a ambiência (ruídos que 

aumentam a credibilidade dos cenários). 

O segundo olhar é o olhar observacional, que se encontra na predominância da 

secundidade, dos sinsignos, e busca analisar o game enquanto signo singular existente. Nesta 

etapa, busca-se refletir sobre cada game enquanto um existente sui generis, suas 

corporificações específicas, irrepetíveis – os aspectos únicos de cada game. Além das 

particularidades da forma, o game será pensado enquanto ação e reação, seu modo de agir no 

mundo. Para isso, será enfatizada a experiência física do jogar, ou seja, os modos de atuação 

do corpo, dos controles e principalmente do gameplay, em cada caso específico. 

A ênfase no gameplay busca refletir acerca dos aspectos indiciais do game, que 

indicam seu determinado contexto, ou seja, a forma como é feita a tradução de seu contexto 

em interação, sua narrativa ludológica. Para isso, serão levadas em consideração as 

especificidades da linguagem hipermidiática dos games, com enfoque nos três seguintes 

elementos de cada um deles: suas mecânicas, que são constituídas pelo conjunto de regras, 

desafios e curva de aprendizagem; seu level design, que é o sistema como se aplicam aquelas 

mecânicas (são as “fases” ou “níveis” de cada jogo); e sua jogabilidade, que pode ser melhor 

compreendida enquanto qualidade dessas interações (das mecânicas aplicadas no level 

design). 

O terceiro olhar é o olhar generalizador, que se encontra no domínio da terceiridade 

e dos legissignos. Aqui, serão priorizados os aspectos de lei do game enquanto signo. O 

objetivo é apresentar as características gerais da classe identificadas em cada game analisado; 

seus caráteres simbólicos de lei e suas regularidades, suas regras internas próprias. 

                                                
23 Nem todos os games possuem necessariamente todos os elementos de forma aqui mencionados. 
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Consideram-se tanto as características gerais do game enquanto linguagem, quanto as regras 

particulares inerentes a cada universo de jogo em particular.  

Em relação à produção de sentido, nessa primeira etapa deve-se ter em mente 

principalmente as seguintes características do jogar já apresentadas: as heurísticas do game 

(escolhas, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação), suas mudanças de 

estado e sua autorreferencialidade. 

 

3.2.2 O game e a relação com seu respectivo objeto dinâmico 

 

A segunda parte da análise reflete acerca das relações do signo com seu objeto 

dinâmico, ou seja, explora o poder sugestivo, indicativo e representativo do game enquanto 

signo. Aqui, serão analisados os três modos como o game se reporta àquilo que ele intenta 

representar, seu contexto possível, conforme imaginado e criado por seus desenvolvedores. O 

primeiro modo é aquele relacionado às qualidades do game enquanto signo, sua aparência, seu 

poder de sugestão e semelhança. Lida, portanto, diretamente com o contexto imaginário do 

game, enquanto mundo ficcional, entendido enquanto realidade possível nos termos 

peircianos. Tal contexto possível, no entanto, é real: a partir do momento em que o game está 

no mundo, seu contexto reportado torna-se rastro, imaginação materializada e 

compartilhável24.  

 O segundo modo de representação se apresenta na forma de vestígios, de 

referencialidade, marcas ou traços existentes. Para as análises que se seguirão, o conceito de 

tema foi aquele considerado mais próximo do que se pretende para a compreensão, pois busca 

refletir acerca de seus campos de referências. O tema de um game geralmente é determinado 

pela composição de elementos que acabam por funcionar como um campo de referências, ou 

seja, índices de uma narrativa pretendida. Em outras palavras, há casos em que a experiência 

proposta por um game remete a uma história a ser contada; são justamente os elementos 

componentes do tema os rastros indiciais que acabam por revelá-la. Como exemplo, alguns 

questionamentos que podem aqui ser realizados são: o que os elementos que compõem a 

jornada do game indicam como proposta de experiência a ser vivida; se a história é abordada 

                                                
24 Para entender melhor sobre a questão do objeto de um signo ficcional, como é o caso dos games, 
recomenda-se a leitura do artigo "Representações de Objetos Imaginários, Não-existentes ou Não-
figurativos", de Winfried Noth (2006). 
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de maneira fluida, previsível ou surpreendente; de que maneira suas personagens e situações 

têm potencial para provocar afetos no jogador; e se existe alguma densidade psicológica. 

O terceiro modo é aquele das leis, enquanto convenções culturais, costumes e valores 

interpretativos internalizados. No caso dos games, encontramos no conceito de gênero a 

equivalência ideal para que a análise seja coerente. Os gêneros dos games, de maneira geral, 

são determinados principalmente por suas mecânicas; estas, indiretamente, acabam também 

por informar qual seria a principal estratégia de envolvimento esperada por parte daquele que 

o experimenta.  

Por isso, ao saber o gênero de um game, um jogador com o repertório simbólico 

necessário encontra-se apto a reconhecer qual o tipo de gameplay esperar de sua jornada. 

Alguns nomes de gêneros, inclusive, são bastante claros e diretos, como, por exemplo, o First 

Person Shooter ou Jogo de Tiro em Primeira Pessoa – games em que a ação principal do 

jogador é atirar, e a câmera de visão do jogo é em primeira pessoa. Outro exemplo é o gênero 

Plataforma, que define jogos em que a ação principal do jogador é sobreviver ao pular 

corretamente sobre plataformas. Com isso, a noção de gênero envolve tanto o repertório do 

jogador (suas regras internalizadas de interatividade adquiridas em experiências anteriores), 

quanto os vigentes costumes, valores e padrões sociais, encontrando-se, portanto, 

predominantemente no domínio do simbólico.  

Ainda nessa segunda etapa, para a produção de sentido ser pensada, é necessário ter 

em mente principalmente as seguintes questões do jogar discutidas, que também evidenciam o 

papel do corpo: a imersão, a agência e a presença; o equilíbrio entre o prazer e a frustração; 

como se dá a antecipação ao longo da jornada e seu encerramento; e qual a estratégia de 

envolvimento priorizada pelo game. 

 

3.2.3 O game, seu interpretante imediato e algumas interconexões  

 

A terceira e última parte da análise de cada game relaciona-se aos possíveis efeitos 

ou processos interpretativos a serem produzidos no momento de sua atualização, uma vez que 

o recorte do trabalho é o dos interpretantes imediatos. A partir da melhor definição das 

capacidades sugestivas, indicativas e representativas obtida nas etapas anteriores, serão 

evidenciadas as habilidades potenciais interpretativas inerentes de cada game, suas respectivas 

significações imanentes, internas ao signo e ainda não atualizadas em nenhum intérprete 

particular. As etapas anteriores de análise deverão aqui tornar evidente uma predominância 

fenomenológica no potencial efeito interpretativo previsto, que poderá ser de primeiridade – 
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games que priorizam a fruição de sentimentos, do nível emocional; de secundidade – games 

que enfatizam a ação e reação, de nível energético; ou de terceiridade – games que 

privilegiam interpretantes mentais, ou seja, de nível lógico.  

Em outras palavras, para se pensar o interpretante imediato de cada game, 

pressupõem-se o fundamento do signo e suas relações com seu objeto dinâmico, em busca de 

serem identificadas suas possibilidades latentes de sugerir, indicar e significar, sua 

objetividade semiótica. Como consequência, pode se dar em três níveis de predominância: 

potencial interpretativo emocional – games que priorizam modos de sentir, a contemplação, as 

qualidades de sentimento, o poder de sugestão; potencial interpretativo energético – games 

cuja ênfase se dá nos modos de agir, na ação física impelida, que demandam muito mais o uso 

do corpo ou o corpo ganha maior destaque; e potencial interpretativo lógico – games que 

apelam principalmente para os modos de pensar, as regras interpretativas internalizadas; 

enfatizam decisões éticas, morais e até mesmo a aprendizagem. Com isso, nessa etapa, a 

produção de sentido é enfatizada pelas possibilidades imanentes de compreensão, 

interpretação e, principalmente, portabilidade de sentido. 

No entanto, para que a justificativa de cada predominância seja sustentada, também 

serão refletidas algumas de suas interconexões, ou seja, como a categoria predominante 

poderia afetar o modo de ser das demais no interpretante imediato de cada game em 

particular. Por outro lado, será ainda considerado de que modo as duas categorias não 

predominantes em cada interpretante imediato afetam, também, o game como um todo. Com a 

investigação de tais interconexões, a intenção é demonstrar que, mesmo ao ser possível 

identificar uma predominância fenomenológica em cada interpretante imediato, as três 

categorias peircianas são sempre onipresentes e atuantes, em qualquer fenômeno que possa 

ser experimentado. 

Cabe ainda ressaltar que, além do interpretante imediato, cada game, quando signo 

em pleno funcionamento (em contato com seu intérprete e produzindo uma interpretação, de 

fato), apresenta ainda outros dois tipos de interpretantes. Por isso, um potencial segundo passo 

da análise dos interpretantes envolveria a reflexão acerca do interpretante dinâmico do game – 

o efeito por ele realmente produzido no encontro com o jogador (intérprete do signo), no 

momento de sua atualização. No entanto, para ser realizado tal segundo passo, a investigação 

da recepção seria necessária, o que demandaria uma investigação de campo com entrevistas e 

análise de discursos interpretativos particulares. Para este trabalho, portanto, o interpretante 

dinâmico de cada game não pode passar de uma simples sugestão, subentendida na análise 

dos seus respectivos interpretantes imediatos. 
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Um terceiro e último passo da análise consistiria do interpretante final, interpretante 

este sempre em devir. No caso dos games, esse interpretante traria a reflexão acerca da 

finalidade última da proposta da jornada de cada game analisado, ou seja, definiria uma 

experiência ou regra interpretativa ideal, única e final do ato de jogar de cada game, que seria 

produzida de maneira universal, na mente de todo e qualquer intérprete particular. Em 

conclusão, o interpretante final acaba por lidar com um limite ideal, impossível de ser 

sintetizado por ser inalcançável. 

Para facilitar tanto a aplicação da análise proposta – para este e para possíveis futuros 

trabalhos –, quanto a compreensão das etapas antes mencionadas, foi elaborado o seguinte 

roteiro simplificado: 

 

Roteiro de Análise Semiótica – Games 
 

1. O signo em si: a questão do game enquanto objeto estético em si, sua imanência 
enquanto signo estético. 
1.1. Primeiridade, qualidades, ícones: forma 
1.2. Secundidade, a experiência física do jogar, índices: gameplay 
1.3. Terceiridade, interpretação cognitiva, símbolos: regras 
 
2. A relação signo-objeto dinâmico: a relação que o game enquanto signo estético 
apresenta com seu contexto, sua objetividade semiótica.  
2.1. Primeiridade, sugestão de aparência: contexto possível 
2.2. Secundidade, rastro existente: tema 
2.3. Terceiridade, lei por convenção social: gênero 
 
3. O interpretante imediato predominante e algumas interconexões: sobre a 
predominância fenomenológica e a onipresença das categorias universais. 
3.1. Primeiridade, nível interpretativo emocional: games que priorizam modos de 
sentir, a contemplação, as qualidades de sentimento, o poder de sugestão; 
3.2. Secundidade, nível interpretativo energético: games que priorizam modos de 
agir, a ação física impelida, nos quais o corpo ganha maior destaque; 
3.3. Terceiridade, nível interpretativo lógico: games que priorizam modos de 
pensar, via regras interpretativas internalizadas; enfatizam reflexões éticas e morais. 

 

Antes de partir para as análises propriamente ditas, algumas considerações devem ser 

feitas. A primeira e mais importante é a de que todo e qualquer game, enquanto linguagem 

essencialmente interativa, está, sem dúvida alguma, sob a predominância fenomenológica da 

secundidade. Seu potencial semiótico, sua semiose, é apenas completado no momento mesmo 

do jogar, na ação e reação. O que as análises pretendem demonstrar é que a experiência que 
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cada game carrega em sua jornada particular pode não se limitar à predominância única da 

secundidade, mas encontrar-se sob o domínio de uma das outras categorias fenomenológicas. 

A segunda consideração que se faz necessária é ressaltar que as predominâncias não 

são excludentes entre si, ou seja, todo game tem o potencial de provocar simultaneamente 

interpretantes emocionais, energéticos e lógicos – de fato, assim como toda e qualquer 

experiência. O que as análises pretendem evidenciar é que a jornada singular de cada game 

pode ter a tendência de privilegiar um dentre os outros interpretantes. 

A terceira é a de que toda análise semiótica pressupõe, necessariamente, um 

intérprete singular que reflete acerca do signo; aquele que analisa sempre se encontra na 

posição lógica de interpretante dinâmico. Por isso, toda análise semiótica realizada pode ser 

considerada relativa, não definitiva e, principalmente, falível. O que se pretende deixar claro é 

que em hipótese alguma busca-se uma “leitura final e verdadeira”, e muito menos intenta-se 

esgotar as potencialidades de interpretação de cada game escolhido. 

Por último, cabe ainda ressaltar a importância das características e modos de 

produção de sentido levantados na parte anterior do capítulo. Em cada game selecionado, a 

análise deverá levar em consideração as qualidades das heurísticas – das escolhas, da 

variedade, das consequências, da previsibilidade, da incerteza e da potencial satisfação –; a 

relevância da ação do jogador para a mudança de estado; a qualidade da imersão, determinada 

pela agência e determinante da sensação de presença no mundo virtual; o potencial de prazer e 

de frustração imanentes; as possibilidades de antecipação e encerramento consequente; as 

estratégias de envolvimento priorizadas pelos games, extraídas de seus gêneros e discursos de 

lançamento (por meio de entrevistas, prévias e propagandas); e a potencialidade de 

portabilidade de sentido, que será averiguada, principalmente, pelas possibilidades de 

compreensão e de interpretação a serem atualizadas. Dessa maneira, busca-se apresentar um 

olhar para os games bastante abrangente, que intenta fugir da superficialidade das 

simplificações. Afinal, se há algo que pode ser afirmado com certeza é o fato de que os games 

são signos intensamente complexos. 

 

3.3 Sobre a seleção do corpus e a aplicação da análise 

 

Para a pesquisa, a seleção do corpus partiu de uma curadoria prévia, baseada na 

hipótese de predominâncias fenomenológicas implícitas nas propostas de experiências que 

cada game oferece ao jogador. Com isso, foram selecionados os games Journey (2012), 

Portal (2007) e The Walking Dead (2012), sob a hipótese de predomínio respectivo da 
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primeiridade, da secundidade e da terceiridade. Como o intuito é refletir acerca das 

possibilidades de experiência que suas jornadas permitem, neles serão investigados e 

discutidos seus aspectos de linguagem a partir da fenomenologia, estética e semiótica 

peirceana. O objetivo é encontrar uma predominância fenomenológica no interpretante 

imediato do jogar de cada um, ou seja, em seu potencial imanente de significar. Como 

resultado, busca-se constatar a existência de três principais cartografias semióticas das 

possibilidades de experiências dos games, inspiradas diretamente nas categorias universais 

peircianas. 

No primeiro game, Journey25, a experiência estética de jogar apresenta, à primeira 

impressão, uma proposta de jornada ludológica que parece enfatizar modos de contemplação 

de qualidades, sob o domínio principal da primeiridade. No segundo game, Portal 26 , a 

experiência estética de sua jornada apresenta o foco principal na ação do corpo, por meio da 

resolução de enigmas espaciais com o uso de portais de teletransporte. A evidência dada ao 

papel do corpo e às estratégias de ação necessárias para a possível construção de significado 

acabam por denunciar o papel da secundidade como o predominante de sua experiência. O 

terceiro e último game, baseado tanto na história em quadrinhos, quanto na série de televisão 

homônimas, é The Walking Dead27, jogo cuja narrativa é construída de forma intrincada, 

baseada em diálogos e diretamente relacionada a decisões tomadas pelo jogador. Essas 

decisões, determinadas principalmente pela postura ética e moral adotada por aquele que joga, 

são ainda mais complicadas de serem realizadas dado o estado pós-apocalíptico da situação. 

Ao privilegiar as habilidades de reflexão, representação e mediação do jogador, a hipótese é a 

de que a proposta de experiência do game se encontra sob o domínio da terceiridade. 

A partir dos próximos capítulos, passaremos aos games propriamente ditos, no 

intuito de poder confirmar ou refutar nossas hipóteses. Para tanto, em cada um deles seguir-

se-ão os seguintes passos: primeiro, uma breve apresentação de seu contexto, baseada 

principalmente em seus discursos de lançamento. Na sequência, dos diários de jogo 

                                                
25 Desenvolvido pela ThatGameCompany, lançado em 2011 exclusivamente para plataformas Playstation. 
Para a análise, foi jogada a versão do Playstation 4. Mais informações disponíveis em: 
<http://thatgamecompany.com/games/journey/>. Acesso em: 17 abr. 2017. 
26 Desenvolvido pela Valve Corporation, lançado em 2007 para diversas plataformas. Para a análise, foi 
jogada a versão para computadores. Mais informações disponíveis em: <http://www.valvesoftware. 
com/games/portal.html>. Acesso em: 17 abr. 2017. 
27 Desenvolvido pela Telltale Games, lançado em 2012 para diversas plataformas. Para a análise, foi jogada 
a versão do Playstation 4. Mais informações disponíveis em: <https://telltale.com/series/the-walking-
dead/>. Acesso em: 17 abr. 2017. 
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elaborados28, serão extraídos alguns fragmentos em cujas descrições possam ser identificados 

alguns dos momentos principais utilizados nas análises. Por fim, será apresentada a aplicação 

do método fenomenológico peirciano propriamente dita, ou seja, seus elementos serão 

analisados semioticamente, a partir de três tipos distintos de olhar.  

O primeiro é o olhar contemplativo, que deverá observar as questões do game 

enquanto objeto estético em si, ou seja, sua imanência enquanto signo estético. Para isso, 

serão analisadas suas qualidades predominantemente icônicas, suas formas; seus índices de 

linguagem que denunciam a experiência física de seu jogar, seu gameplay; e sua interpretação 

cognitiva, os símbolos convencionais de seu modo de ser em si mesmo, suas regras.  

O segundo é o olhar observacional, que deverá atentar para a relação do game 

enquanto signo estético para com seu objeto dinâmico, seu contexto. Em outras palavras, 

deverá ser aqui pensada sua objetividade semiótica. Para isso, três relações serão levadas em 

conta: a primeira é a relação do signo com seu contexto possível, ou seja, a relação 

determinada por sua aparência sugerida; a segunda lida com a relação do signo com seu 

contexto por meio de rastros existentes, índices de narrativa condensados no conceito de 

tema; já a terceira, trata da relação do signo com seu contexto à luz da convenção, na qual 

será discutido seu tipo de gênero, a referência geral externa sob o qual está configurado. 

O terceiro e último olhar é aquele generalizador, que deverá ser capaz de identificar a 

ordem do interpretante imediato predominante – emocional em primeiridade, energético em 

secundidade e lógico em terceiridade -, assim como suas possíveis interconexões. Com isso, 

deverão ser, por fim, evidenciadas tanto a predominância fenomenológica da experiência de 

cada game em potencial imanente, quanto a onipresença das categorias peircianas, universais 

por excelência. 

  

                                                
28  Os games foram analisados por meio de diários de jogo, registros pessoais de minha experiência 
enquanto jogadora-pesquisadora. Os diários encontram-se na íntegra nos apêndices da dissertação e sua 
leitura é recomendada em especial àqueles que não tenham familiaridade com os games selecionados. 
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CAPÍTULO 4 

O game em primeiridade: Journey 
 

O primeiro game analisado chama-se Journey, desenvolvido pelo estúdio 

ThatGameCompany e lançado em 2012, exclusivamente para o console Playstation 3. 

Segundo seus autores, o game é considerado uma parábola interativa que discute a passagem 

do tempo através da metáfora do ciclo da vida: ao controlar um personagem misterioso 

coberto por um manto, desde seu nascimento até sua morte, o objetivo principal do jogador é 

alcançar o cume iluminado de uma montanha, através da exploração de um deserto repleto de 

beleza, ruínas e segredos.  

A jornada, no entanto, não é tranquila. Ao desbravar inúmeros territórios, como 

dunas desérticas, ruínas envelhecidas e cavernas misteriosas, o jogador deverá sobreviver a 

diversas condições climáticas adversas e escapar de gigantescas criaturas hostis. Embora o 

objetivo final seja alcançar o cume luminoso da montanha longínqua, segundo os autores29, a 

verdadeira experiência consiste em descobrir quem você é, que lugar é este em que se 

encontra e qual é o seu papel neste universo. Tais questionamentos podem facilmente ser 

transpostos do universo do game à nossa própria vida, e a jornada por ele proposta tem forte 

potencial para se tornar uma outra jornada: interior, de autodescoberta. 

Através da exploração de seus ambientes virtuais, aos poucos, o jogador adquire 

conhecimento sobre sua civilização perdida. Essa história, no entanto, é pura sugestão: é 

contada apenas através de rastros e marcas impressos em murais, em símbolos como 

hieróglifos, porém totalmente desconhecidos. Pela decodificação ser inicialmente impossível 

– por ter uma lógica própria – a falta de repertório mantém o jogador em constante 

primeiridade, tal qual Alice, que aos poucos decifra o País das Maravilhas.  

A jornada pode ser percorrida de forma solitária ou na companhia de outro viajante. 

Esse possível companheiro também é outro jogador, localizado em qualquer parte do mundo, 

via internet. A companhia, no entanto, é anônima e silenciosa: não existe a possibilidade de 

comunicação através de fala ou de textos, apenas através de um sistema desconhecido de 

símbolos cantados, desenvolvidos especificamente para isso. Ao tirar a potência da 

comunicação entre os jogadores, o game os força a trabalharem juntos de forma única e cria, 

com isso, uma mecânica emergente profundamente emocional. 
                                                
29  Depoimento encontrado na página oficial do game, disponível em: <http://thatgamecompany.com/ 
games/journey/>. Acesso em: 19 abr. 2017. 
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De maneira resumida, pode-se dizer que Journey oferece paisagens deslumbrantes, 

uma trilha sonora arrebatadora e um modo de jogar cooperativo anônimo único. Por essas 

razões, foi contemplado com muitos prêmios30 e excelentes resenhas avaliativas de canais 

reconhecidos do mercado, que consideraram, inclusive, o game como digno exemplar da 

discussão sobre games poderem ser considerados arte31. 

 

4.1 Fragmentos do diário de jogo: Journey 

 

Fragmento 1: 
A tela inicial apresenta uma paisagem desértica e ensolarada. Vejo à esquerda, 
sobre uma duna, pequenos totens com faixas ao vento. Ouço um áudio sutil, uma 
mistura do som do vento com uma nota grave, que parece ser de violoncelo, 
constante e baixa. Há uma única indicação de ação: pressionar um determinado 
botão do controle em minhas mãos para dar início a uma nova jornada. A 
ambiguidade da autorreferencialidade me faz sorrir. Seria a ideia de jornada 
relacionada a um novo percurso do jogar ou apenas ao título? (APÊNDICE A, p. 
183) 

 

Fragmento 2: 
Se paro de me mover por um tempo, volto a me sentar, em uma posição 
meditativa. Há apenas o som do vento. Pela curiosidade, exploro o controle em 
minha mão: as únicas ações possíveis são andar ou emitir um som – um dos 
botões permite emitir uma nota musical, que reverbera de acordo com o tempo 
em que mantenho a pressão no botão; se dou um simples toque, minha 
personagem ergue a cabeça e canta sua nota, seguida pela imagem de uma 
pequena auréola branca fugaz que surge ao redor de sua cabeça; se pressionado 
o botão por um longo tempo, a personagem faz um movimento de agachar e 
pular, numa postura de urro, emitindo a nota em volume muito maior que faz a 
auréola tomar as proporções de seu corpo todo. Assim, entendo que apenas um 
toque é uma fala; a pressão, um grito. (APÊNDICE A, p. 184) 

 

Fragmento 3: 
Alcanço algumas ruínas de pedra na areia. Ao escalar, vejo que algo brilha no 
centro de um círculo de fitas vermelhas esvoaçantes. O que brilha é um símbolo 
que se assemelha a uma runa, composta por traços como um kanji luminoso. O 
símbolo, no entanto, parece exclusivo ao universo de discurso do game e não 
referente a nenhuma linguagem existente. Ao me aproximar, disparo uma nova 
animação: a runa se desfaz em pequenos pontos de luz que me circulam, e uma 

                                                
30 Só na categoria de melhor game do ano de 2012, foram mais de seis premiações. A lista completa pode 
ser vista na página oficial, disponível em: <http://thatgamecompany.com/games/journey/>. Acesso em: 19 
abr. 2017. 
31 “The game is absolutely gorgeous, and will likely be added to the pantheon of titles used in the "games 
as art" argument”. Trecho da avaliação feito pelo portal The Escapist, em 2011. Disponível em: 
<http://www.escapistmagazine.com/news/view/106032-Journey-Trailer-Brings-Loneliness-to-Art-Games>. 
Acesso em: 19 abr. 2017. 
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pequena fita vermelha de tecido surge em minhas costas, como uma pequena 
capa daquelas de super-herói, porém estreita como uma faixa ou uma tira de 
tecido. Ao me aproximar das fitas vermelhas esvoaçantes, símbolos luminosos 
similares à runa surgem desenhados em minha faixa e nela ficam – como se 
fosse uma energia que fora por ela absorvida. Uma indicação surge na tela: 
agora, posso voar. (APÊNDICE A, p. 185) 

 

Fragmento 4: 
A grande auréola de meu urro toca e energiza os quatro totens. Com isso, o 
grande painel escuro se ilumina e revela uma imagem – trata-se de um mural 
que antes estava oculto.  
A princípio, não sei ao certo decifrar. Aprecio puramente suas formas. Pouco a 
pouco, uma interpretação: sua composição me faz pensar na arte egípcia e, 
semelhantes a hieróglifos, noto pequenos marcos que me lembram os pequenos 
totens que já vi. Ao lado de cada um, vejo pequenas figuras triangulares. 
Recordo da sensação mórbida que senti quando passei pelos totens-cemitério e 
com isso reparo que tais figuras triangulares desenhadas poderiam ser 
justamente estilizações de outros como eu, porém deitados. Para cada pequeno 
totem, há alguém deitado. Arrepios. (APÊNDICE A, p. 186) 

 

 
Figura 10: O primeiro mural a ser encontrado.  

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

Fragmento 5: 
A ruína gigante parece um imenso prédio, o qual conseguimos subir aos poucos 
pelo lado de fora, num movimento ascendente circular. Percebo que do lado de 
dentro existe algo que lembra um grande maquinário de um relógio, que gira e 
emite ruídos constantes, que parecem provenientes de imensas pedras raspando 
e rangendo. A cada tique, no interior vejo acenderem em pedras ovaladas umas 
luzes azuis que desenham pares, numa forma que se assemelha a olhos 
reptilianos. O controle na minha mão vibra intensamente a cada tique-pancada 
do maquinário.  
O som, numa repetição retumbante e constante, intensificado tatilmente pela 
vibração do controle, causa um imenso desconforto – um total contraste com a 
sensação de admiração e prazer provocada anteriormente pelas paisagens e o 
doce deslizar e flutuar pelas dunas. (APÊNDICE A, p. 191) 
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Fragmento 6: 
A qualidade que agora mais salta aos olhos é a luz. O pôr-do-sol está no seu 
ápice. A luminosidade, num misto de vermelho e dourado, é deslumbrante. O 
reflexo do brilho da areia e a luz alaranjada do sol são contrapostas às silhuetas 
negro-amarronzadas em que tudo mais é transformado – minha silhueta inclusa. 
É um claro-escuro lúdico e quente, um brincar de sombras contra a luz cegante 
do pôr-do-sol. Não há palavras que consigam descrever a impressão causada 
pelo brilho refletido na areia.  
Os movimentos são fluidos, como se a esquiada fosse uma grande dança ao fim 
de tarde. A dança, no entanto, faz-se numa descida constante, terminando num 
mergulho inesperado na escuridão, num azul marinho contrastante, quase 
claustrofóbico. Percebo que caímos no fundo de algum prédio ou templo 
destruído, onde o sol mal chega. Com o pôr-do-sol iminente, a escuridão está 
prestes a dominar. (APÊNDICE A, p. 192-193) 

 

 
Figura 11: O sublime claro-escuro proporcionado pelo marrom e o dourado.  

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Figura 12: A escuridão contrastante do mergulho no azul marinho.  

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

Fragmento 7: 
No sonho branco, o Mestre transforma novamente toda a nossa volta na grande 
tapeçaria. Dessa vez, porém, pude vê-la por completo, em sequência, e com 
minha figura inserida, como parte da narrativa ilustrada. Vi nos desenhos etapa 
por etapa de minha jornada até aqui. Desenhada de forma contínua e linear, ela 
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era a narrativa central dessa nova tapeçaria. Havia nela representada cada uma 
das fases anteriores pelas quais passei, até o final. Mas, e o final? 
Vejo-me desenhada naquela que parece ser a última etapa da jornada e sinto-me 
triste. Estou encurvada, em um grande espaço descampado, sendo atingida por 
inúmeras pequenas figuras ondulosas, que se assemelham a fortes rajadas de 
vento. Ao final deste descampado, nada mais a não ser a montanha de cume 
luminoso.  
Entendo que minha última etapa será árdua. Olho para meu grande Mestre, para 
demonstrar-lhe minha compreensão. Volto à realidade. Um novo portão se abre, 
e o túnel nele revelado se encontra repleto de luz branca. Dentro dele, neva. 
(APÊNDICE A, p. 199) 

 

 
Figura 13: Em uma das visões oníricas, vislumbro a etapa final de minha jornada. 

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

Fragmento 8: 
Volta a tocar uma música lenta, triste, melancólica. Reflete de forma muito 
delicada o sentimento alegre-triste que agora sinto, do reconhecimento ambíguo 
de que toda missão cumprida indica um fim iminente. Fico por um tempo 
parada, sento-me na posição meditativa. Repasso mentalmente todas as etapas 
da jornada – relatadas da melhor forma que pude neste diário. É realmente 
impossível não sentir a satisfação, até mesmo alívio, pela missão cumprida. 
Mas ainda não totalmente. Quero ver o que há depois daquela luz. Até tento me 
enganar e pensar que ainda há o que explorar. Ergo-me e caminho em sua 
direção. Ando sem hesitar. A aproximação da fresta luminosa faz-me diminuir a 
velocidade dos passos. Hesito. Paro um pouco. 
Escrevo aqui, sento lá. Não quero terminar, dominada pelo medo do 
desconhecido, medo do fim... mas insisto no caminhar. A luz vai ofuscando 
tudo. A música tema começa a tocar, num triste solo de violino. Extremamente 
lenta. 
Atravesso a fresta. Luz. Tudo é luz branca. Caminho até sumir. (APÊNDICE A, 
p. 204) 
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4.2 Journey como uma jornada semiótica 

 

A partir deste ponto, inicia-se nossa análise propriamente dita32, baseada no roteiro 

proposto, apresentado na segunda parte do terceiro capítulo. 

 

4.2.1 O signo em si: forma, gameplay, regras 

 

Para se pensar o game enquanto signo em si mesmo, é necessário refletir acerca das 

qualidades sensíveis e estéticas de Journey, contidas principalmente em sua forma – imagens 

visuais e sonoras, identificadas por um olhar mais contemplativo -, em seu gameplay – as 

mecânicas, o level design e a experiência física de jogar, vistos sob um olhar mais 

observacional – e em suas regras – as leis que tornam seu jogar possível, junto às 

interpretações simbólicas dele resultantes, consequentes de um olhar mais generalizador. 

Nessa primeira etapa, para melhor se compreender a produção de sentido, deve-se ter em 

mente principalmente as seguintes características do jogar já apresentadas: as heurísticas do 

game (escolhas, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação), suas 

mudanças de estado e sua autorreferencialidade.  

 

4.2.1.1. Primeiridade, qualidades, ícones: forma 

 

O game apresenta como elemento visual principal o deserto e diversos outros 

ambientes amplos, que contrastam frequentemente com a pequenez do avatar (ver Figura 09). 

Os sentimentos mais frequentes ao contemplar tais situações são o da solidão, da 

insignificância e da impotência que o jogador pode sentir frente ao universo em que se 

encontra imerso.  

As formas em que são apresentadas as paisagens – a modelagem dos cenários e das 

personagens – são consideradas estilizadas, pois apresentam características que são próprias 

do universo de Journey. Mesmo assim, assemelham-se às formas e às dinâmicas físicas de 

nossa própria realidade em diversos aspectos: a silhueta de montanhas e dunas, a presença da 

força da gravidade, um céu que varia em cores semelhantes às do céu de nosso planeta – do 

azul cristalino para o vermelho alaranjado do poente, ao azul enegrecido das noites escuras –, 

                                                
32 A análise partiu, obviamente, do ato de jogar em si. Como forma de registro para a análise posterior, foi 
feito o diário de jogo já apresentado. 
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a areia que se comporta de maneira livre, invasiva, deslizante e, quando unida ao vento, 

violenta como as de qualquer deserto por nós conhecido. 

 

 
 

Figura 14: Paisagem de uma das fases do jogo. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

No entanto, outros aspectos lhe são particulares e únicos, verdadeiramente icônicos: 

a montanha de cume bifurcado e luminoso (ver Figura 14); as qualidades particulares de cada 

duna e ruína explorada; a anatomia, tanto das criaturas feitas de fitas, quanto do avatar, junto 

ao seu poder de voar; a nota musical como voz particular; e o suave flutuar, sem sofrer danos 

ao pousar no chão, não importa a altura inicial da queda. 

Outra característica que acentua o game enquanto primeiridade é a quase total 

ausência de indicação de ações, status ou itens na tela. Durante toda a jornada, a tela é 

totalmente preenchida pelos ambientes do game. Não existe nenhum elemento gráfico que 

acompanhe o trajeto que não seja do próprio ambiente imersivo. Os únicos momentos em que 

alguns elementos diversos surgem são logo no início do jogo, em que as quatro únicas ações 

possíveis são ensinadas – como mencionado no diário, há um tutorial inicial, no qual se 

aprende a mover o ângulo de visão da câmera, a andar, a voar e a falar. Há também o 

momento em que o nome do game aparece, como uma apresentação, e o momento final, em 

que surgem os créditos. Fora esses exemplos, o jogador é totalmente entregue à experiência 

do jogar, sem mais nenhuma interrupção de sua imersão por elementos gráficos diversos que 

não os próprios do universo do game em si. 

Os efeitos de iluminação também são arrebatadores. Ao mesmo tempo em que 

respeitam o espectro de cores possíveis do nascer ao pôr do sol que conhecemos, a iluminação 

dos ambientes varia em intensidade e contrastes, gerando, nos momentos necessários, maior 

tensão, dramaticidade ou mistério, com uso intenso de claro-escuro, assim como 
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deslumbramento, prazer e serenidade, com uso de tons pastéis e iluminação clara (ver Figuras 

11 e 12). 

A trilha sonora e os efeitos sonoros são também grandes responsáveis pelo efeito 

emocional sedutor da jornada. A trilha varia de acordo com cada ambiente: melodias lentas, 

melancólicas, induzem à serenidade e ao transe contemplativo; melodias mais agitadas, às 

vezes acrescentadas de batidas orientais, induzem à alegria e à ansiedade pela exploração; 

melodias baixas e lentas, acompanhadas de uma percussão fortemente marcada por tambores, 

induzem à sensação de extremo desconforto, inquietação e, até mesmo, medo. Já os efeitos 

sonoros são bastante coerentes com os momentos da jornada, pois conseguimos identificar 

desde as suaves brisas, que parecem refrescar o intenso calor do deserto, até as fortes e 

impiedosas rajadas de vento em meio à tempestade de neve, que chegam a nos causar 

arrepios.  

 

4.2.1.2. Secundidade, a experiência física do jogar, índices: gameplay 

 

Aqui, passaremos para os aspectos indiciais encontrados ao longo do game – alguns, 

já até apontados no diário de jogo apresentado. Também deverá ser pensado seu modo de ser 

particular como existente, seus índices que o fazem funcionar como a linguagem que é, suas 

mecânicas e seu level design, sintetizados no conceito de gameplay. 

Em Journey, o jogador assume o papel de um avatar nômade, coberto por uma túnica 

e um capuz (ver Figuras 15 e 16). Como já visto, sua jornada é iniciada em uma duna 

desértica, completamente solitário – sua única ação inicial é a de andar ou mover o ângulo da 

câmera. Depois da sequência introdutória de animação, entende-se por indução do 

enquadramento com o surgimento do nome do jogo, numa composição icônica indicial, que o 

objetivo é alcançar o cume da montanha. Não há frase ou locução que informe tal objetivo, 

apenas o enquadramento da imagem.  

O trajeto até a montanha é subdividido em diversas partes, num total de oito fases, 

que são percorridas de forma linear. Para isso, o jogador tem apenas quatro habilidades à sua 

disposição no controle: caminhar, alterar o ângulo de visão da câmera, voar e cantar (emitir 

um único tipo de som ou nota musical).  
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Figura 15: Estudo de personagem para a criação do avatar. 
Fonte: ThatGameCompany. Disponível em: <http://www.thatgamecompany.com/ 

wp-content/uploads/2011/06/img027.jpg>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

 
 

Figura 16: Avatar finalizado, como visto no jogo. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

A mecânica de seu voo é diretamente relacionada a um elemento visual: em 

determinado momento, no início do jogo, uma faixa é formada em suas costas, como um 

cachecol. Quando energizado, permite que o avatar voe – ele balança levemente as laterais de 

sua túnica, como um bater de asas delicado – e, ao mesmo tempo, seu comprimento indica a 

duração de seu voar. Sua energia provém de duas principais fontes distintas: do encontro 

direto, via toque, com outras criaturas voadoras ou outros jogadores – feitas de fitas 

vermelhas, do mesmo tecido que o cachecol – ; ou do encontro com símbolos flutuantes que 

se assemelham a runas luminosas – as quais, além de energizarem o cachecol, também 

aumentam seu comprimento e, consequentemente, a duração do voo. Além de voar, o 

cachecol também permite que o avatar flutue suavemente ao descer, sem nunca morrer ao 

despencar para o chão. 
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Já a mecânica da fala é extremamente inteligente, dada a expectativa de se criar um 

jogo no qual a comunicação não fosse diretamente possível. Ao pressionar um botão 

específico do controle, o avatar canta – emite uma nota musical –, que reverbera de acordo 

com o tempo em que é mantida a pressão no botão. Como já visto no diário, se é feito um 

simples toque, tem-se um cantar ou uma fala, seguido de uma pequena auréola fugaz; se é 

feita certa pressão, tem-se um grito, seguido por uma auréola que toma as proporções do 

corpo do avatar. Em ambos os toques, surge também um desenho pictográfico que traduz 

visualmente sua voz – um desenho de origem semelhante às das runas luminosas que 

energizam a faixa do voo. Cada avatar apresenta uma runa de voz única, diferente dos outros, 

tal qual uma impressão digital. 

Essas quatro ações são ensinadas ao jogador, como um tutorial, na parte inicial do 

jogo. Para cada ação a ser aprendida, surge na tela o desenho do controle e a indicação do 

botão a ser pressionado – novamente, imagens icônicas indiciais (ver Figura 17). Como 

mencionado, esses desenhos tutoriais, o título do jogo e os créditos ao final são os únicos 

elementos textuais/verbais que aparecem ao longo de todo o gameplay. Nenhuma outra 

palavra é lida, dita ou ouvida. 

 

 
 

Figura 17: Avatar diante de um dos totens-guia, índices do gameplay que  
apontam para um momento de novo aprendizado na jornada. 

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
 

Ao longo da jornada, são também encontradas grandes tiras de tecido vermelho – o 

mesmo do cachecol do avatar. Essas tiras, inicialmente rasgadas e desgastadas pelo tempo, 

são restauradas e energizadas pelo som da voz da personagem. Para recuperá-las, basta que o 

jogador se aproxime e emita sua nota musical. Essa mecânica é utilizada de diversas formas 

diferentes, sendo três as principais: quebrar lacres e libertar criaturas; formar pontes 
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gigantescas; e possibilitar que o jogador levite a alturas impossíveis de serem alcançadas 

apenas com seu cachecol – mecânicas essas cruciais ao prosseguimento do jogo. Também 

essenciais à jornada são as criaturas libertas e encontradas pelos caminhos, as quais em muito 

se assemelham – indicam – a animais de nossa realidade 33 . Sua proximidade também 

recarrega a energia de voo da personagem e, em determinados momentos do trajeto, chegam a 

carregar o avatar em seu dorso, como tapetes mágicos voadores. 

Mais adiante em seu trajeto, o jogador irá se deparar com gigantescos autômatos 

feitos de pedra, que se assemelham a dragões orientais (ver Figura 18). Apesar de não 

matarem o avatar – não há meio possível de morrer em Journey – o dano que lhe causam é 

cruel e irreversível: mordem e arrancam parte do tecido de seu cachecol, diminuindo de forma 

permanente seu tempo de voo. Por isso, os momentos de encontro com os dragões exigem 

sempre uma postura mais lenta, cuidadosa e estratégica por parte do jogador, principalmente 

por não ser possível enfrentar ou derrotar tais monstros. Com isso, o próprio gameplay acaba 

por traduzir grande parte da tensão e da ansiedade no jogador. 

 

 
 

Figura 18: Estudo de autômato de pedra. Fonte: ThatGameCompany.  
Disponível em: <http://tinyurl.com/hv7e2tp>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

O último aspecto interessante que cabe mencionar na análise do gameplay é 

justamente a possibilidade de se jogar em parceria online: em cada uma das fases, um jogador 

pode encontrar outro, anônimo. Esse encontro pode durar por todo o trajeto restante do game, 

desde que cada fase seja concluída em conjunto – ambos têm que sentar juntos no círculo de 

orientação dos totens-Mestre -, ou ser temporário, caso um dos jogadores desconecte ou 

                                                
33 Em meu diário de jogo, inclusive, eu as nomeei de acordo com as semelhanças que detectei, resultado de 
uma abdução, bastante icônica-indicial. São elas: as criaturas fitas esvoaçantes, fitas-golfinho, fitas-baleia e 
fitas-águas-vivas. 
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resolva prosseguir sua jornada sem esperar o companheiro. No caso de ser temporário, novos 

jogadores podem ser encontrados nas fases seguintes, porém nunca passando do limite de dois 

jogadores simultâneos.  

Como comentado, ao se aproximarem, dois avatares podem recarregar mutuamente a 

energia de seus cachecóis. Sua comunicação, porém, não é outra se não o cantar, através da 

emissão das notas musicais. Apesar de quase silenciosa, a companhia pode ser extremamente 

útil, já que, além de permitir que os avatares se recarreguem, pode indicar o caminho correto – 

mesmo sendo um jogo linear, perder-se por entre as dunas é bastante comum e desesperador – 

e auxiliar na localização de elementos importantes, como os murais de história, as runas 

luminosas e, como visto no diário, alguns easter eggs. No entanto, a presença de um 

companheiro não é obrigatória – embora seja solitário e até mesmo mais melancólico, o game 

pode ser tranquilamente concluído sozinho. 

Embora todos os avatares sejam semelhantes na aparência – não há gênero ou 

qualquer personalização possível –, cada jogador emite uma nota musical única e diferente, 

que gera também símbolos rúnicos particulares. A única diferença na aparência que existe se 

dá no momento em que o jogador consegue colecionar todas as runas luminosas possíveis 

espalhadas pelas fases. No início de sua próxima jornada ele pode, então, optar por jogar na 

forma de Mestre, ou seja, seu avatar torna-se totalmente branco, como aqueles das visões 

oníricas (um claro elemento de autorreferencialidade), e seu cachecol já começa comprido e 

completo. 

É importante também ressaltar que a jornada até o objetivo, do início ao fim, leva 

cerca de duas horas para ser terminada. Sua duração pode parecer curta, mas é exatamente 

suficiente para que possa ser concluída na companhia de outro jogador. Se fosse muito mais 

longa, a companhia poderia se tornar cansativa e provocar muito facilmente a mútua 

desistência. 

De forma geral, o gameplay traduz de forma impecável a intenção inicial proposta 

por seus desenvolvedores: jogar com o ciclo da vida. Ao limitar as possibilidades de ação a 

quatro alternativas apenas, as habilidades do avatar podem muito bem ser relacionadas às de 

uma pessoa comum. A inclusão da habilidade de voo, obviamente, distingue-o de um ser 

humano normal, mas faz-se completamente necessária para o universo do qual faz parte, uma 

vez que inclui o desvendar de gigantescas estruturas e explorar imensas ruínas decadentes. A 

falta de comunicação direta também é traduzida de forma excepcional, pois força os jogadores 

a desenvolverem novas habilidades e signos para se entenderem naquele universo particular. 
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Também os obriga ao auxílio mútuo, caso seja do interesse de ambos permanecer juntos até o 

fim34.  

 

4.2.1.3. Terceiridade, interpretação cognitiva, símbolos: regras 

 

Agora, para pensar os aspectos simbólicos do game, devemos priorizar suas 

características de lei, seus elementos gerais. Incluem-se aqui tanto suas regras internas 

próprias, particulares ao seu universo de discurso, quanto suas características gerais de game 

enquanto linguagem estabelecida e reconhecida. 

Journey apresenta uma narrativa que é quase totalmente construída via símbolos 

próprios. Seus desenhos de runas e inúmeros murais são as principais fontes de compreensão 

da jornada. No entanto, tais runas e murais são, a princípio, indecifráveis pelo jogador, por 

apresentarem uma lógica própria do universo ficcional; mesmo assim, a composição dos 

murais permite que sejam reconhecidos enquanto painéis informativos – principalmente por 

sua semelhança à estrutura de murais de outras civilizações, como a egípcia. Pouco a pouco, o 

jogador vai desenvolvendo certa habilidade de leitura, o que enriquece sua interpretação da 

história. A presença da figura de um mestre também é bastante simbólica, uma vez que sua 

forma maior e cor mais clara podem ser relacionadas ao seu conhecimento e à sua 

experiência; a recorrência dos encontros, sempre sob um mesmo ritual de acender um círculo 

de luz e nele meditar, também passa a funcionar como linguagem ao jogador – informa tanto 

que irá receber uma nova orientação, quanto que uma nova fase do game está prestes a 

começar. 

As aparências e formas do game também apresentam suas regularidades particulares. 

Suas cores sempre seguem uma paleta própria, que, por sua vez, respeita as cores possíveis de 

nossa própria realidade ao se considerar o contexto de um deserto. Não há, por exemplo, a 

presença de cores psicodélicas como verde limão ou rosa choque, pois seriam completamente 

inconsistentes. Também é possível destacar a coerência da ausência da linguagem verbal 

                                                
34 Uma breve anedota, apenas como curiosidade: na partida online que joguei para realizar o diário, como 
mencionado, consegui concluir o jogo do início ao fim com um único outro jogador. No entanto, pausas 
foram necessárias, principalmente por necessidades fisiológicas. Não me recordo de quem foi que partiu a 
iniciativa, mas resolvemos que o ato de dar voltas, um ao redor do avatar do outro, significava que teríamos 
que sair rapidamente. E funcionou. Nossos avatares se sentavam, na posição meditativa, e assim ficávamos 
até o retorno do outro. Foi a partida mais emocionante que já joguei – nossos avatares estavam em 
completa sintonia, sem precisar emitir uma única palavra. Desenvolvemos nossa própria linguagem 
temporária. Ganhamos todos os troféus relacionados a jogar em conjunto. 
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como uma regra interna do game: com algumas poucas exceções já apresentadas, até mesmo 

os tutoriais são realizados sem palavras, apenas com o uso de imagens icônicas. Em um game 

que busca fazer com que seus jogadores criem formas emergentes para se comunicar, um 

tutorial apresentado por meio de textos explicativos seria totalmente incoerente. 

Já em seu gameplay podemos detectar ainda outros aspectos que mantêm a harmonia 

da experiência contemplativa proposta pelo jogo: não se pode morrer em momento algum – 

não há obstáculo que vá contra tal premissa – e as posturas e ações possíveis da própria 

personagem remetem ao emocional – apenas anda e senta, seu voar é suave e seu cair é um 

flutuar; não dança alucinadamente, não apresenta golpes de ataque ou defesa e nem mesmo 

vira cambalhotas. De forma geral, a presença de alguns elementos na tela (como barra de vida 

ou energia), de um inventário e de pontos de experiência ou habilidades como poderes 

mágicos iriam contra as premissas contemplativas do jogo.  

A questão do tempo também pode ser apresentada como parte essencial das regras e 

aspecto fundamentalmente particular ao seu universo de discurso. Do início ao fim, parece 

que toda a jornada se passa ao longo de um único dia – do amanhecer ao entardecer. O jogo 

inicia ao nascer do sol, vemos as luzes da manhã e da tarde até o pôr-do-sol, a noite e, ao 

chegar à subida da montanha, junto ao renascimento do avatar, nasce um novo dia. Também 

cabe destacar que, em sua experiência ideal, o game deve ser jogado de uma só vez, do início 

ao fim, em uma única partida.  

Por apresentar uma narrativa mais linear, Journey apresenta poucas e limitadas 

escolhas ao longo de seu gameplay. Com isso, passa a privilegiar a livre exploração dos 

imensos ambientes, guiada pela curiosidade do jogador. A liberdade de ação, intensificada 

pela falta de obstáculos e desafios a serem transpostos, reforça ainda mais as premissas 

contemplativas da jornada. 

 

Journey, em sua totalidade, é um game desenvolvido de maneira muito delicada e 

seu jogar pode ser considerado um resultado perfeito de um tecer de forma, gameplay e 

regras. Em sua forma, reside o privilégio da autorreferencialidade, da contemplação e da 

descoberta. A suavidade da paleta de cores reforça a não violência, a harmonia e o sublime, o 

que é ainda mais realçado pelas imensas áreas dominadas por cores que variam das mais 

vibrantes aos tons mais pastéis e aquarelados, com inúmeros contrastes luminosos dramáticos 

inesperados. Conta ainda com uma trilha sonora que, em seu ápice – depois de todo o árduo e 

sofrido caminho, a subida final rumo à luz da montanha – alcança uma sintonia e uma 
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sublimidade de tal força que tem a potência de arrancar lágrimas até mesmo do mais bruto e 

carrancudo ser humano. 

Seu gameplay auxilia tal vivência, com mecânicas que privilegiam movimentos 

delicados, não voltados ao combate, mas ao puro prazer da fruição, proporcionando, inúmeras 

vezes, a experiência do acaso extático. Os maiores exemplos podem ser o sentar meditativo ao 

qual o avatar se entrega, se não movimentado, e o doce flutuar, tal qual um dente de leão, que 

pousa debilmente sobre o chão. Por fim, como visto, suas regras evidenciam a consistência de 

um universo de discurso particular, que é desenvolvido de maneira a equilibrar as habilidades 

exigidas do jogador com as possibilidades de ação, mantendo com primazia o estado de flow. 

 

4.2.2. A relação signo-objeto dinâmico: contexto possível, tema, gênero 

 

Para se pensar a relação com o objeto dinâmico, é necessário refletir acerca da 

relação que o game enquanto signo estético apresenta com seu contexto, sua objetividade 

semiótica. Como visto anteriormente, no caso dos games, tal contexto pode apenas ser 

possível, uma vez que lidam com universos ficcionais. A partir da discussão de seu contexto 

possível, será evidenciado o tema por ele apontado, ou seja, a intenção implícita de 

experiência inerente ao game. Qual é a história possível que o game pretende contar? Tal 

identificação será auxiliada e reforçada por suas características próprias de gênero, 

compreendidas como generalidades convencionais de seu ser de linguagem. Para se refletir 

sobre a produção de sentido, nessa segunda etapa é necessário ter em mente principalmente as 

seguintes questões do jogar, que também evidenciam o papel do corpo: a imersão, a agência e 

a presença; o equilíbrio entre o prazer e a frustração; como se dá a antecipação ao longo da 

jornada e seu encerramento; e qual a estratégia de envolvimento priorizada pelo game. 

 

4.2.2.1. Primeiridade, sugestão de aparência: contexto possível 

 

Como já mencionado, Journey lida com um universo de discurso totalmente 

originário e ficcional. Seus elementos remetem a um contexto possível, sonhado e 

materializado com suas particularidades existentes. De forma geral, o contexto possível 

dominante do game é um deserto, sua aridez e seus mistérios. A dualidade existente entre a 

pequenez da personagem e a imensidão do mundo reforça ainda mais a sensação de solidão – 

situação ideal para emergir uma experiência contemplativa. O deserto, no entanto, não faz 
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referência a nenhum espaço físico existente de nosso mundo, apesar de apresentar diversas 

semelhanças.  

Além dele, todos os demais ambientes em que se passam ao longo do jogo são 

próprios de seu universo, incluindo as ruínas de uma civilização perdida. É possível 

identificar que havia uma civilização organizada, uma vez que há registros imagéticos de sua 

história até o seu colapso – com isso, poderíamos até mesmo considerar se não seriam as 

runas uma espécie de alfabeto primitivo. A própria forma dos indivíduos de tal civilização e 

sua relação com o universo ficcional reforçam os aspectos particulares de seu jogar. A 

aparência das personagens é semelhante aos seres humanos, porém se de fato o são é 

impossível de se afirmar. Não parecem ser, pois podem voar, não têm mãos ou pés, o rosto 

nunca é identificável, e não falam, apenas emitem sons. Essas personagens também são 

exclusivas do universo de Journey e não estão presentes em nenhuma outra mídia – seja ela 

game, ficcional ou não.  

Outra particularidade importante são suas cores e formas. Como visto ao longo do 

diário, ao refletirem de maneira harmônica situações específicas da jornada, parecem querer 

indicar sentimentos e sensações, mais do que ações a serem feitas ou decisões a serem 

tomadas. Um grande exemplo se dá na forma e atitude dos imensos autômatos de pedra. 

Seriam eles seres criados pela própria civilização do jogo? Feitos de grandes engrenagens, 

cuja fonte de energia é desconhecida, parecem ter vida própria e um forte potencial para a 

destruição. Em nada são relacionáveis ao nosso mundo cotidiano, exceto por uma leve 

semelhança com dragões orientais. Seria, então, uma analogia simbólica à tecnologia, ao seu 

domínio e à subsequente autodestruição da civilização, como uma consequência inevitável do 

poder? Aqui, no entanto, extrapolamos, pois invadimos os limites do tema. 

 

4.2.2.2. Secundidade, rastro existente: tema 

 

Ao ser considerado o tema, a intenção é pensar que história está sendo contada e 

como, ou seja, investigar e identificar qual é a intenção principal do tema proposto pelo game. 

Em Journey, a história é inteiramente narrada sem o uso de linguagens verbais – apenas 

visuais e sonoras, num claro domínio do icônico. Além dos momentos jogados ativamente, há 

também diversos momentos de animação renderizada, que auxiliam na compreensão da 

narrativa como um todo. Agora, para que possa ser extraída uma potencial intenção de 

experiência presente em seu tema, retomaremos de forma breve toda a jornada, destacando 

elementos que se fazem aqui essenciais. 



 103 

O jogador começa em uma duna desértica, completamente só. Ao longe, vê uma 

montanha cujo cume emite uma forte luz branca constante. Conforme caminha em sua 

direção, uma animação enquadra tal montanha no centro da tela e o nome do jogo surge – um 

dos poucos momentos em que há algum elemento simbólico textual na tela (ver Figura 19). 

Disso, entende-se por indução que o principal objetivo é alcançar o cume de tal montanha. 

 

  
 

Figura 19: Tela inicial do game Journey. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016).35 

 

Ao longo de seu caminho, o jogador encontra inúmeras ruínas e diversos resquícios 

de uma civilização antiga, que as areias do deserto desgastaram e tentaram apagar. Ao 

explorar cada área, podem ser encontrados murais ocultos que contam, pouco a pouco, a 

história de tal civilização (ver Figura 10). Espalhadas também ao longo da jornada estão 

grandes áreas de piso de pedra, em cima das quais encontram-se inúmeros totens. Nesses 

locais o jogador descansa e, ao sentar em uma posição meditativa, é levado como em um 

transe a um mundo onírico, branco coberto por brumas, no qual encontra uma grande figura, 

semelhante a si, porém em proporções bem maiores. Similar a um grande e sábio Mestre (ver 

Figuras 20 e 21), a figura também aos poucos revela um grande mural, que conta passo a 

passo a ascensão e a queda da civilização desaparecida. Esses passos revelados são como 

reflexos, índices da própria jornada pela qual o jogador deverá passar. 

 

                                                
35 Todas as imagens aqui utilizadas foram capturadas diretamente do jogo, no momento em que estava 
sendo jogado, através do uso da ferramenta “Share”, própria do console Playstation 4. 
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Figuras 20 e 21: Avatar diante de um Mestre, em uma das visões oníricas. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Ao longo de sua jornada, o jogador também se depara com autômatos remanescentes 

do período de guerra entre seus conterrâneos – guerra a qual os levou à total extinção. Os 

autômatos são seres gigantescos, compostos de pedras, numa configuração que se assemelha 

em muito à de dragões orientais – inclusive, voam vagarosamente, num movimento 

ondulatório, como serpentes. Como antigos protetores do território, mantêm sua ronda 

constante em busca de intrusos; seu foco luminoso, como um holofote, deve ser 

constantemente evitado. 

A jornada segue a princípio pela superfície, seguindo para uma parte subterrânea, 

quando o jogador se depara com as ruínas de uma cidade construída na base da montanha. 

Depois de muito penar, sendo eventualmente detectado pelos gigantes dragões de pedra, o 

jogador alcança o sopé da montanha e inicia sua subida. Esta se faz árdua e desesperadora, 

pois o clima frio, as nevascas e as rajadas de vento fortíssimas fazem de tudo para impedi-lo 

de continuar. Em dado momento, quando os ventos tornam o caminhar impossível e o cume 

da montanha, inalcançável, seu avatar para, cai de joelhos e mergulha num tombo, inerte na 

neve. 

Neste momento, seis dos Mestres das visões oníricas surgem ao redor da personagem 

e lhe restituem a energia vital, permitindo que o jogador chegue enfim ao topo da montanha e 

atravesse sua bifurcação luminosa. A tela torna-se totalmente branca. Começa, então, a 

animação final junto dos créditos do jogo: nela, uma estrela cadente aparece, nascida do cume 

da montanha, e atravessa, numa regressão, todo o percurso da jornada. Pelo caminho, é 

possível ver que há outros viajantes, seguindo em suas jornadas particulares para o mesmo 

destino. Em seu momento final, a estrela cadente pousa em uma duna de areia – exatamente a 

mesma duna em que o jogador se viu nascer no início do jogo. Surge, então, na tela a opção 

de iniciar uma nova jornada. Ao final dos créditos, o jogador que optou por jogar online e 

acompanhado pode ver os nomes de usuário daqueles que o acompanharam. 
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Para resumir: o principal tema de Journey é a jornada em si mesma, sempre iniciada 

de forma solitária – o jogador pode depois optar por jogar junto a outros online ou não. A 

principal meta do jogador é alcançar o cume luminoso da longínqua montanha; para isso, 

passa por diversas paisagens distintas, nas quais vai encontrando ruínas que contém partes da 

história de uma civilização extinta – a sua civilização. Aos poucos descobre, sugestivamente, 

que a civilização passou por um colapso, que acarretou em uma guerra e em sua própria 

destruição. Sua única ação possível é justamente alcançar seu objetivo – a montanha. Ao lá 

chegar, depois de passar por tortuosos caminhos e sobreviver às mais estranhas criaturas, seu 

personagem morre, torna-se estrela cadente e retorna ao local inicial do jogo.  

A jornada é, portanto, cíclica – daí os desenvolvedores a compararem ao ciclo da 

vida. Também é interessante notar que se assemelha, de forma diagramática, a uma estrutura 

de estruturas possíveis; trata, portanto, do ciclo da vida de uma maneira universal. Os murais 

encontrados pelo caminho contam uma história de ascensão e queda, algo comum a inúmeras 

civilizações hoje inexistentes. Até mesmo suas ruínas – ícones que carregam forte caráter 

indicial, pois apontam para a existência de uma civilização passada -, não remetem, como já 

dito, a uma específica civilização de uma história que não seja à da própria narrativa do game 

– novamente, um forte caráter autorreferencial.  

Sua narrativa, portanto, pode ser vista como uma estrutura de jornada universal, a 

qual qualquer jogador pode experienciar e construir mediações que lhe são próprias. A 

estrutura de seu tema funciona como uma estrutura de possibilidades, a qual somente o 

repertório e a experiência de cada jogador, no momento mesmo de jogar, pode preencher com 

significações íntimas e pessoais. Um tema, portanto, que se encontra totalmente na 

predominância da primeiridade, enquanto reino das possibilidades. 

 

4.2.2.3. Terceiridade, lei por convenção social: gênero 

 

A terceira parte a ser considerada dentro da relação do signo e seu contexto trata de 

pensar como as generalidades encontradas no game enquanto linguagem apontam para outras 

generalidades, da ordem de tipos de games existentes. Em outras palavras, busca-se aqui 

pensar como as mecânicas e regras usadas no jogo denunciam o gênero do qual o game faz 

parte: plataforma de exploração ou aventura. 

A definição de um gênero sempre pressupõe tipos de gameplay, mecânicas e desafios 

específicos. Aqui, ao dizer que o game tem o gênero de plataforma, é possível prever que 

teremos de controlar uma personagem por fases bem determinadas, que serão ultrapassadas ao 



 106 

corretamente explorar terrenos – plataformas – e vencer obstáculos. No entanto, e os 

obstáculos? Como foi visto, Journey não apresenta nenhuma mecânica de combate. A única 

maneira de superar o único tipo de obstáculo existente – os autômatos – é fugir de seu foco 

luminoso.  

A falta de desafios, então, aproxima o game do universo da arte, pois abre espaço 

para que o jogador experimente outro tipo de envolvimento com a linguagem. Para retomar as 

estratégias propostas por Upton já apresentadas, Journey propõe um afastamento da atitude 

gamista – que buscaria apenas vencer desafios e terminar o game – ao privilegiar uma atitude 

mais narrativista e simulacionista. Na jornada, não importa chegar ao topo da montanha o 

quanto antes; o que importa é descobrir estratégias de relacionamento em um universo 

impiedoso, entender o quanto é possível se envolver com outros jogadores sem poder falar, e, 

principalmente, sentir a importância de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Aqui, 

novamente, avançamos para a próxima e última etapa: das análises das relações do signo 

consigo mesmo e com seu objeto, será pensada a predominância fenomenológica de seu 

interpretante imediato e o importante papel das demais categorias. 

 

4.2.3. O interpretante imediato predominante e algumas interconexões 

 

A terceira e última etapa intenta refletir sobre a predominância fenomenológica do 

interpretante imediato de Journey, seus possíveis efeitos ou processos interpretativos, a partir 

da reflexão das relações do game enquanto signo em si e do game com seu objeto dinâmico. 

Para isso, serão nele ressaltados os elementos que durante sua experiência ressaltam modos de 

sentir – os elementos contemplativos, com alto poder de sugestão, como qualidades de 

sentimento -, modos de agir – elementos que destacam a ação física a ser impelida, quando o 

corpo ganha maior destaque -, e modos de pensar – elementos que ressaltam a necessidade de 

regras interpretativas internalizadas, que enfatizem, por exemplo, reflexões éticas e morais. A 

intenção é, a partir da compreensão dos três modos, identificar qual deles se apresenta como 

maior prioridade. Nessa etapa, a produção de sentido é enfatizada principalmente pelas 

possibilidades imanentes de compreensão, interpretação e, principalmente, portabilidade de 

sentido. 

Como dito no início da análise, a grande ambição de Journey era oferecer ao jogador 

uma experiência similar àquela do ciclo de uma vida. Por meio da melhor observação de seus 

elementos via método fenomenológico, pode ser constatado um forte potencial de significação 

emocional. Em suas formas, por exemplo, cores e contrastes são trabalhados de tal forma que 
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acabam por refletir visualmente, de maneira extremamente satisfatória, sentimentos que 

variam da serenidade contemplativa à tensão dramática. A quase total ausência de elementos 

gráficos na tela também acaba por entregar o jogador à total experiência do jogar, evitando 

qualquer interrupção desnecessária à sua imersão. A trilha e os efeitos sonoros como um todo, 

sedutores e envolventes, são sempre bastante coerentes com os momentos específicos da 

jornada, aumentando ainda mais o potencial de induzir sensações qualitativas nos jogadores 

como, por exemplo, tranquilidade, desconforto, inquietação e, até mesmo, arrebatamento. 

Já em seu gameplay, a simplicidade dos comandos, reduzidos a um número pequeno 

de opções unidos à leveza e fluidez de suas animações consequentes tem o potencial de 

sensibilizar o jogador, tanto quanto suas formas. Também a parceria online anônima auxilia a 

manutenção do jogador em constante primeiridade, uma vez que qualquer possibilidade de 

comunicação a ser construída deve partir, necessariamente, da compreensão principalmente 

icônica de seus modos de agir – falar e cantar, por exemplo. Por fim, ao se pensar brevemente 

em seu tema, sua narrativa, construída de forma diagramática, tem em si o potencial de se 

assemelhar à estrutura de jornadas universais: uma estrutura de possibilidades de experiência, 

a qual apenas é completamente atualizada e compreendida a partir do próprio repertório 

pessoal dos jogadores.  

A partir da análise, portanto, constatou-se que na maioria de suas características foi 

detectada a possibilidade imanente de induzir emoções as mais diversas, levando a 

experiências extáticas que variam do sereno à tensão e ao sublime, numa clara detecção da 

predominância do sensório. A intenção de provocar tais emoções ganha ainda muito mais 

evidência na experiência do jogar se comparada às exigências de habilidades – secundidade – 

ou decisões – terceiridade. Fica, assim, mais do que evidente a predominância de seu 

potencial interpretativo no campo da primeiridade, sendo, por isso, seu interpretante imediato 

localizado na primazia do nível emocional. 

No entanto, a experiência do game também origina interpretantes energéticos e 

lógicos. Mesmo sendo possível identificar uma predominância fenomenológica, deve sempre 

ser recordado que as três categorias peircianas são onipresentes e simultâneas em toda e 

qualquer experiência. No nível energético, os interpretantes a serem considerados em Journey 

são principalmente os da ordem da ação e reação. Ora, por ser uma linguagem essencialmente 

interativa, a experiência jamais seria possível sem o corpo atuante do jogador. Com isso, 

todos os elementos impulsionadores de ação internos ao universo do próprio jogo geram 

interpretantes de ordem energética: a potência de voar, de cantar, de libertar e domar criaturas, 

e, até mesmo, de perder parte da habilidade adquirida; são potências que agem diretamente na 
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mente do jogador e que o impelem a agir. O que a primazia da primeiridade faz é tornar toda e 

qualquer ação exigida em tal universo mais sensorial e emocional, menos prática ou lógica. 

Já os interpretantes de ordem lógica são aqueles emergentes do raciocínio, 

proporcionadores de modos de pensar. Consistem nos elementos que enfatizam reflexões, por 

exemplo, éticas e morais. Em Journey, a compreensão de seu tema, principalmente se 

relacionado ao gameplay e à a portabilidade de sentido dele resultante, é derivada 

principalmente de interpretantes dessa ordem.  

Para isso, basta considerar os aspectos principais de jogar em conjunto de forma 

anônima e de sua jornada ser semelhante ao ciclo da vida. O ato em si de ajudar outra pessoa, 

de forma completamente anônima, tem o potencial de despertar em cada jogador uma vontade 

altruísta, mesmo que seja de início provocada por uma vontade egoísta e individual de 

completar o jogo. Sem a ajuda mútua e sem a paciência demandada pelo caminhar unido, é 

quase impossível não terminar o jogo sozinho. Tal situação intensamente emocional carrega 

em si outro potencial significado lógico universal: precisamos ter paciência e nos ajudar 

mutuamente, como seres humanos que somos, se queremos que a humanidade alcance um fim 

último ideal de convivência e aceitação. Se simplesmente corrermos por nós mesmos, 

ignorarmos ou até mesmo destruirmos uns aos outros, não há outro destino possível, senão o 

da solidão e do esquecimento. E mais ainda, como o próprio jogo indica em sua narrativa, tal 

atitude egoísta apenas levaria ao iminente colapso da civilização. 

Já ao lidar com o tema universal do ciclo da vida e enfatizar a importância da jornada 

em si – acima de um objetivo final a ser alcançado –, Journey tem o potencial de provocar 

naquele que o joga e compreende um aprendizado semiótico que em muito ultrapassa a 

diversão fugaz e passageira de um produto de entretenimento. Inúmeras são as reflexões que 

sua jornada pode suscitar: quem somos nós? Qual é o nosso papel em nossa sociedade? E, 

principalmente: como estamos percorrendo nossa jornada particular, de nossa vida? São 

questionamentos atemporais e sem resposta possível, mas que, quando melhor refletidas, 

talvez nos façam considerar melhor que tipos de leituras desejamos que nossas ruínas e 

vestígios deixem para as civilizações futuras. 
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CAPÍTULO 5 

O game em secundidade: Portal 
 

O segundo game analisado, Portal, foi desenvolvido pela Valve Corporation e 

lançado em 2007 – primeiro, como parte de um pacote exclusivo para Microsoft Windows e 

Xbox 360, chamado The Orange Box; depois, para outros sistemas como o Playstation 3 e o 

Mac OS X. O jogo, que mescla os gêneros Puzzle e First Person Shooter, se desenrola nas 

misteriosas instalações de um laboratório de pesquisa chamado Aperture Science e é 

composto por vinte fases de enigmas espaciais, chamadas de câmaras-teste, que devem ser 

solucionados principalmente com o uso de portais teletransportadores. Para isso, o jogador 

recebe uma arma atiradora de portais, chamada Aperture Science Handheld Portal Device, 

que permite a criação das passagens em superfícies planas. Ao longo do game, o jogador é 

constantemente desafiado por uma inteligência artificial, chamada GLaDOS, a completar cada 

uma das câmaras, sob a promessa de que irá ganhar um bolo quando as concluir. No entanto, 

quando as intenções mórbidas da IA tornam-se claras, ela se revela manipuladora e maldosa, e 

seus discursos, recheados de humor negro. 

A ênfase da experiência se dá, principalmente, na física completamente 

extraordinária criada para a execução das estratégias dentro do universo do jogo: a arma de 

teletransporte pode criar dois portais diferentes, um laranja e um azul. Esses portais criam 

uma conexão física e visual entre dois locais diferentes, no espaço tridimensional. Não existe 

uma cor específica de portal para a entrada ou para a saída; todo e qualquer objeto que 

atravessar por um deles, sairá, necessariamente, pelo outro. Um dos aspectos mais 

importantes da física de seu universo, no entanto, é o redirecionamento via momento linear – 

ou momentum, como é dito no próprio jogo. Segundo ele, qualquer objeto que passar pelo 

primeiro portal irá sair pelo segundo com a mesma velocidade de entrada, mas pela mesma 

direção e sentido em que o segundo portal estiver em relação à superfície. Um exemplo: uma 

das estratégias mais comuns no jogo é pular em um portal criado no chão para sair por um 

segundo portal, localizado em uma parede; com isso, a velocidade criada pela gravidade da 

queda na entrada será mantida na saída, permitindo que o jogador ultrapasse obstáculos ou 

desníveis a uma grande altura. Caso o portal de saída não tenha sido criado em um ângulo 

perpendicular ao chão, o avatar é automaticamente reorientado ao sair, ou seja, sempre sairá 

do portal em pé, em relação à força de gravidade. 
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Portal, em sua essência, oferece ao jogador espaços virtuais para treinar suas 

habilidades – principalmente aquelas relacionadas à precisão e rapidez de movimentos. Sua 

jogabilidade inovadora e sua história recheada de humor negro renderam-lhe inúmeros 

prêmios de reconhecimento36, principalmente por conta da reviravolta que ocorre na trama, 

que será melhor explorada a seguir, no diário de jogo: o game começa como uma simples 

sequência de desafios a serem resolvidos, até que se transforma em uma complexa e profunda 

história sobre manipulação e atuação, relacionável à dualidade entre palco e bastidores de um 

teatro. 

 

5.1 Fragmentos do diário de jogo: Portal 

 

Fragmento 1: 
Acordo dentro da pequena cela que vi na tela inicial, ao som de uma música 
agitada, com traços latinos (ouço uma batida alegre, com trompete e chocalhos). 
Vejo um grande painel começar uma contagem regressiva de um minuto – antes, 
achei que fosse um relógio, mas vejo agora que se trata de um cronômetro. Olho 
ao redor: estou cercada por quatro paredes de vidro. Em uma delas, vejo uma 
porta que parece de metal. Não consigo abrir. Perto de mim, uma cama com 
tampa, parecida às dos filmes da série Alien. Há também um rádio – fonte da 
música -, uma xícara vazia, uma prancheta com desenhos que parecem indicar 
algumas ações e uma privada. A cor predominante é cinza – parede, porta e 
mundo lá fora. Os objetos são brancos em sua maioria, mas um branco que 
parece sujo e desgastado.  
Surgem por escrito alguns comandos na tela, em letras brancas por cima de tudo, 
que me ensinam os botões necessários para me deslocar, mover a câmera de 
visão (vejo tudo em primeira pessoa), pular e interagir com objetos (pegá-los, 
por exemplo). Ouço então uma voz, que parece artificial e mecânica pela 
entonação, como se fosse de um robô, dar-me as boas vindas. Diz onde estou – 
Aperture Science Computer-aided Enrichment Center – e avisa que meu teste irá 
começar em breve. Ressalta que, mesmo que a intenção do teste seja divertir, 
será perigoso. Termina a mensagem com uma contagem regressiva, dizendo que 
uma passagem será aberta para mim. Será que a porta metálica vai abrir? 
(APÊNDICE B, p. 206) 

 

Fragmento 2: 
Encontro uma porta que sai dessa câmara; ao atravessá-la, ela se fecha atrás de 
mim. Na nova câmara – toda cinza – vejo o que parece ser um grande 
dispositivo avermelhado e circular no chão. Caminho até subir nele e percebo 
que é um grande botão, pois ao acioná-lo, uma segunda porta se abre na câmara. 
Ao mesmo tempo, também vejo cair de um compartimento tubular, como um 
imenso cilindro, um cubo que parece feito de metal. A queda me faz lembrar do 
desenho que vi no painel inicial; de fato, indicava uma ação que ocorreria.  

                                                
36 A lista completa de premiações recebidas, que inclui melhor jogo do ano (2007) e melhor design de 
puzzle, pode ser acessada aqui: <https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(video_game)>. Acesso em: 19 abr. 
2017. 



 111 

Ao sair de cima do botão em direção à nova porta aberta, ela se fecha. Assumo 
então, por indução, que devo pegar o cubo que caiu e posicioná-lo sobre o botão, 
para manter tal porta aberta e poder atravessá-la. Ao fazê-lo, ouço a voz robótica 
me parabenizar. Diz que agora devo passar à próxima câmara e explica que essa 
será sempre a minha meta: passar de uma câmara à próxima, sempre 
solucionando enigmas – puzzles – pelo espaço. (APÊNDICE B, p. 208) 

 
 

 
Figura 22: Primeira câmara-teste, aprendo a mecânica botão-caixa.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 3: 
Olho ao redor, em busca de entender o que devo fazer. As paredes todas têm 
uma tonalidade escura e não permitem que eu crie portais em suas superfícies 
rugosas. Ao olhar para cima, vejo uma parte que é feita de concreto; assim 
reparo nela, uma engrenagem é acionada a qual desloca tal parede de concreto 
para a frente, numa clara indicação de que devo atirar ali mesmo. Terei que criar 
um portal nela para ser arremessada à saída, que fica em um terceiro patamar 
bem mais alto do que esse onde estou. Entre eu e a saída, há ainda um segundo 
patamar – como se eu estivesse no primeiro de três degraus bem altos. Terei que 
usar a estratégia do momentum para subir um a um. 
Também reparo em outro elemento novo: no chão e na parede há um mesmo 
desenho, de um quadrado branco com uma bola preta desenhada dentro. Algo de 
suas proporções e cores me faz pensar em um dado – imagem icônica -, apesar 
da bola preta estar localizada no canto superior esquerdo, e não ao centro, como 
em um dado comum. Ao olhar mais adiante, vejo que nas paredes das outras 
duas plataformas que terei que subir existe o mesmo desenho, porém com duas 
bolas pretas no segundo patamar e com três bolas pretas no terceiro. Com isso, 
compreendo que indicam a sequência certa de lugares pelos quais terei de passar 
para avançar em meu trajeto. Há ainda na parede do primeiro patamar, no qual 
estou, em um nicho bem alto, o pequeno rádio já conhecido, que está tocando 
novamente aquela alegre melodia – agora, tornou-se levemente irritante, como 
se fosse mesmo uma provocação. (APÊNDICE B, pp. 212-213) 

 

Fragmento 4: 
Acho curioso destacar que só agora reparei que em praticamente todas as áreas 
próximas dos elevadores existem câmaras de vigilância nas paredes, sempre 
acompanhando meus os movimentos, e janelas, posicionadas em uma altura 
elevada e com vidros ondulados. A sensação de estar sendo observada, mesmo 
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sem saber ao certo, é muito inquietante. Sinto-me mesmo como um rato de 
laboratório, preso em um esquema que em muito se assemelha à ideia de 
panóptico: posso estar sendo observada, ou não; provavelmente, devo me 
comportar. (APÊNDICE B, p. 214) 

 

Fragmento 5: 
Mais à frente, uma surpresa bastante instigante: encontro em uma das paredes de 
concreto a impressão de uma mão, como se tivesse sido carimbada em preto – 
um índice humano! Será que existem outras pessoas como eu aqui? A mão está 
impressa próxima a uma abertura na parede, provocada pelo deslocamento de 
uma das paredes móveis de concreto. É a primeira vez que consigo ver a 
estrutura por trás das câmaras de teste, suas bases e sustentação. Reparo que, no 
chão, próximo à abertura, está escrito um pedido de socorro com a mesma tinta 
preta da mão carimbada – "HELP". Muito intrigada, passo pela abertura. 
Encontro outro pedido de socorro no chão e vejo que desenhos e rabiscos 
cobrem inteiramente uma das paredes. Há repetida a fase "The cake is a lie", 
desenhos da câmera de vigilância e inúmeros grupos de cinco traços, que 
parecem indicar os dias passados pela pessoa que os desenhou. Vejo ainda dois 
pôsteres da companhia e a frase "Can I help you?" perto do desenho de uma das 
câmeras. Nesse ambiente, a cor que predomina é o vermelho e o vinho, com tons 
de marrom e preto. Tudo é bem escuro, sujo e sinistro – claramente, estou nos 
bastidores, por onde eu acredito que nunca deveria passar. Isso aqui não parece 
fazer parte dos testes previstos. 
Pela primeira vez, minha atenção é desviada da sequência de desafios e 
resoluções, câmara após câmara, e paro para pensar em minha própria condição 
no universo do jogo: quem sou eu? Sou de fato apenas uma mulher-rato-de-
laboratório? Parte de um experimento maior? Onde estão os outros? Nossa, só 
agora percebo que realmente HOUVERAM outros. Há registros de suas 
passagens aqui. Quem criou tudo isso? E, o que mais me deixou aflita: por que o 
bolo é uma mentira? De que bolo a frase está falando? O que será que espera por 
mim depois dos vinte testes? Até aqui, estava feliz e satisfeita por conseguir 
avançar e resolver os problemas, como se fossem quebra-cabeças impessoais; 
em nenhum momento considerei que eu fosse uma pessoa de fato, imersa em um 
contexto maior, com uma vida própria. Agora, tenho receio de prosseguir. A 
ansiedade por conseguir resolver os desafios foi substituída pelo medo, por 
minha sobrevivência. A rápida resolução de estratégias aprendidas me faz agora 
perceber o quanto eu apenas estava reagindo automaticamente. (APÊNDICE B, 
pp. 216-217) 

 

 
Figura 23: Ao longo do trajeto, encontro a impressão de uma mão na parede – índice de outro  

ser humano; também indica que há mais a ser explorado pela abertura na parede. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
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Figura 24: Nos bastidores da câmara-teste, encontro um esconderijo: há rabiscos na parede e, no chão, um 

pedido de socorro. A mudança na escala cromática é radical: do azul frio ao vermelho quente. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 6: 
Retorno à câmara e, com certa dificuldade, chego ao final do teste. A voz-robô 
então revela que meu cubo companheiro não poderá mais me acompanhar. Para 
liberar a saída, eu devo "eutanasiá-lo", nas palavras do próprio robô: abrir um 
incinerador e arremessar meu cubo companheiro lá dentro. A tarefa se mostra 
um pouco complicada, pois o incinerador permanece aberto apenas por alguns 
segundos; livrar-me do cubo leva certo tempo e evolução de habilidade. Quando 
consigo, a porta para a saída é liberada. 
Aqui, é também curioso pensar na situação maldosa criada: o primeiro elemento 
o qual sou incentivada a cuidar, que irá me acompanhar e ajudar, é também o 
primeiro que devo destruir completamente, incinerando. Depois de passar o teste 
inteiro carregando o cubo, tomando cuidado para não o perder por ser tão útil e 
insubstituível, foi bem triste ter de destruí-lo. Triste, maldoso e irônico. 
(APÊNDICE B, p. 219) 

 

 
Figura 25: O fim do meu relacionamento com o cubo companheiro. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 7: 
A partir desse ponto, o cenário muda completamente. Estou nos bastidores das 
câmaras-teste. Tudo parece sujo, corroído pelo tempo. O design do espaço, antes 
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puramente funcional e limpo, agora é tomado por válvulas, grades e tubulações, 
que só servem para complicar minha passagem – elementos de sustentação dos 
testes e do edifício. Devo seguir pelos ambientes, um após outro, de maneira 
bastante linear, em busca de uma saída. As luzes, antes brancas, frias e azuladas, 
aqui se tornam predominantemente vermelhas, com tons amarelados. As cores 
intensificam a sensação de perigo. Saí da zona de conforto, é evidente. Antes, as 
áreas eram projetadas na intenção de que eu descobrisse uma solução com 
sucesso. Saí de tal mundo planejado para o que parece ser o do caos da 
realidade. Sem nenhuma solução planejada aparente. (APÊNDICE B, p. 222) 

 

Fragmento 8: 
Ela diz que a peça que caiu foi um erro inesperado, que ela nem mesmo sabe o 
que é, e exige que eu ignore o ocorrido. Já acostumada com seu senso de humor 
e tendência a blefar, imagino que a peça seja importante. Ao pegá-la, o imenso 
robô insiste que eu a esqueça. Exploro ao redor da sala, carregando a peça 
redonda, e descubro um botão que, ao ser acionado, abre um incinerador. Vou 
arriscar jogar essa peça lá dentro para ver o que acontece. No entanto, era uma 
artimanha: ao incinerar a peça, o grande robô revela que aquela era a parte que a 
controlava e impedia de destruir a todos os humanos com a emissão de uma 
neurotoxina. Na verdade, é por isso que não havia mais ninguém no laboratório. 
Ela matou a todos. Ao destruir tal parte, acabei permitindo novamente que ela 
produzisse a toxina.  
Aqui começa, de fato, a batalha final: tenho cinco minutos para destruir a 
máquina, antes que a neurotoxina me mate. Surge no chão um lançador de 
bombas giratório, que, ao perceber minha presença, atira contra mim. É assim 
que descubro como destruir o robô: devo posicionar dois portais, de maneira que 
a bomba atirada contra mim seja redirecionada e acerte a grande máquina. Cada 
vez que é acertada pela bomba, outra peça redonda como uma câmera despenca, 
que devo pegar e incinerar. O ciclo se repete três vezes: cada peça solta vai parar 
em uma posição diferente da área, exigindo que eu rapidamente pense e utilize 
as estratégias aprendidas com os portais para alcançá-las. (APÊNDICE B, p. 227) 

 

Fragmento 9: 
Ao destruir as três partes, tudo desmorona. A máquina toda explode (suas 
últimas palavras: "There really was a cake"), o que destrói parte do teto e o 
ambiente é invadido por uma forte luz branca. O branco, então, toma totalmente 
a tela. Ao voltar a enxergar, vejo que estou na superfície, em uma área protegida 
que deveria ser da empresa – vejo árvores, um pedaço de metal escrito 
GLaDOS37 e uma pequena guarita com o nome do lugar, Aperture Science. 
Tudo então se passou no subterrâneo. A destruição que causei também refletiu 
aqui: há vários destroços e chamas por toda parte. Pelo ângulo de visão que 
tenho, pareço estar caída, imóvel, no chão. Não tenho controle algum, não 
consigo me mover.  
Ouço uma nova voz, com entonação artificial – um outro robô? – e ruídos de sua 
aproximação, mas não entendo o que diz. Não o vejo, deve estar se aproximando 
por trás de mim. Ouço-a agradecer por me deitar no chão e aguardar, então me 
agarra e começa a me arrastar para trás. Tudo escurece. Pelo que parece, não 

                                                
37 O game recebeu uma sequência, Portal 2, no qual a história e o passado tanto da voz-robô, quanto da 
protagonista são melhor explorados. Nele, descobre-se que tanto a voz, quanto a personagem principal 
(avatar) têm nomes: GLaDOS e Chell. 
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consegui escapar e sobreviver 38. A tela volta a apresentar imagens, agora em 
uma animação, passando por corredores, túneis e tubulações, como se 
mergulhasse pelas entranhas das instalações novamente. Segue rapidamente, 
descendo cada vez mais, até chegar a uma grande área bem escura, mal 
iluminada, na qual distingo inúmeras prateleiras cobertas por objetos 
arredondados. Passamos pelo meio delas até chegar ao centro da sala, onde se 
encontra uma mesa. Sobre ela, nem acredito, um bolo com uma vela acesa! 
(APÊNDICE B, pp. 227-228) 

 

 
Figura 26: Depois da grande explosão, desperto no mundo exterior, incapacitada a me mover.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

5.2 Portal como uma jornada semiótica 

 

5.2.1 O signo em si: forma, gameplay, regras 

 

Assim como visto na análise de Journey, para se pensar o game Portal enquanto 

signo em si mesmo é necessário refletir acerca das suas qualidades sensíveis e estéticas, 

contidas principalmente em sua forma – imagens visuais e sonoras, identificadas por um olhar 

mais contemplativo -, em seu gameplay – as mecânicas, o level design e a experiência física 

de jogar, vistos sob um olhar mais observacional – e em suas regras – as leis que tornam seu 

jogar possível, junto às interpretações simbólicas dele resultantes, consequentes de um olhar 

mais generalizador. Nessa primeira etapa, para melhor se compreender a produção de sentido, 

deve-se ter em mente principalmente as seguintes características do jogar já apresentadas: as 

heurísticas do game (escolhas, variedade, consequência, previsibilidade, incerteza e 

satisfação), suas mudanças de estado e sua autorreferencialidade.  

                                                
38 Esse é o único final possível do jogo; não existe a possibilidade de alterar alguma decisão ou ação que 
mude a história em seu final. 
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5.2.1.1 Primeiridade, qualidades, ícones: forma 

 

O game apresenta como elemento visual principal as instalações do laboratório de 

pesquisa chamado Aperture Science, um fictício instituto experimental de pesquisas em 

tecnologia e física. Seus ambientes têm a predominância de um visual sóbrio, austero e frio, 

composto principalmente por tons de cinza e azul. Os materiais indicados pelas texturas das 

superfícies também contribuem para o clima asséptico: tudo parece feito apenas de concreto, 

metal e vidro. Para destacar de maneira clara os elementos importantes em cada cenário, 

muitas vezes são neles utilizadas cores fortes e saturadas, provocando um enorme contraste. 

Como exemplos, podem ser citados: os próprios portais – azul e laranja (ver Figura 27) –; a 

bola de energia incandescente, também alaranjada; os raios laser em vermelho-vivo dos 

androides militares; e as linhas de energia que desenham o caminho a ser percorrido pelas 

plataformas moventes.  

 

 
Figura 27: As cores vivas e vibrantes dos portais se destacam em contraste ao cinza monocromático do 

cenário. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Quanto à modelagem dos cenários, suas formas predominantemente geométricas, 

artificiais e cores frias em muito se assemelham à estética de filmes de ficção científica: 

ângulos retos, nada orgânicos, mas práticos; cores discretas; traços sintéticos e estilizados. Os 

ambientes – principalmente na primeira parte do jogo, nas câmaras-teste – têm sua 

composição na forma mais prática e limpa possível, sem decorações ou ornamentos 

desnecessários. É possível compreender que assim se apresentam em decorrência da 

necessidade de serem destacados os elementos e as etapas para a resolução de cada enigma; 

quase não há elementos não-funcionais. A iluminação também contribui em grande parte para 
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a criação da atmosfera. Durante as primeiras fases, de aprendizado, predominam as luzes frias 

e claras, bastante hospitalares, que remetem à extrema praticidade e higiene de um laboratório 

científico (ver Figura 22). Já próximo ao final, quando são encontrados os esconderijos, os 

rastros dos bastidores e, por fim, os bastidores em si, passam a predominar luzes e cores 

quentes, como o vermelho e o amarelo, o que intensifica a sensação de perigo e de ameaça. 

 

 
Figura 28: Os bastidores das câmaras-teste, nada acolhedores. A escala cromática e as texturas mudam 

totalmente. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Já ao se pensar a modelagem de seus objetos, pode-se dizer que em alguns 

predominam as formas icônicas, ou seja, os elementos – mesmo que reconhecíveis por 

semelhança a objetos de nosso cotidiano comum – apresentam características cujas qualidades 

lhes são próprias: os portais, com sua forma ovalada e cores particulares; os tipos de cubo, 

com suas texturas e reentrâncias únicas; as plataformas moventes, singulares em aparência e 

em funcionamento; a perigosa bola de energia, seu emissor e seu receptáculo, exclusivos do 

universo em que se encontram; as qualidades particulares às portas arredondadas entre cada 

ambiente e aos elevadores; e, por fim, a cortina desintegradora, com sua semelhança a uma 

chuva azul horizontal.  

A personagem principal ou avatar do jogador, por sua vez, tem a aparência de uma 

mulher morena, cuja idade e origem são anônimas. Não é apresentada referência alguma sobre 

ela, nem mesmo um nome ou um passado. Suas roupas são neutras – um macacão simples, 

alaranjado, que se assemelha à roupa de presidiários norte-americanos – e seus pés, descalços, 

carregam um dispositivo que permite que sempre caia em pé, sem se machucar. Esses 

dispositivos dos pés são também verdadeiramente icônicos, pois pertencem ao universo 

particular de Portal. É quase impossível assumir sua descendência cultural – talvez, ocidental; 

os traços de seu rosto não possuem característica marcante e sua voz nunca é ouvida – nem 
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mesmo sua respiração. Uma vez que a câmera do jogo é em primeira pessoa, sua aparência 

apenas pode ser vista ao se criar um jogo de portais próximos, em superfícies perpendiculares 

entre si (ver Figura 30). 

 

 
Figura 29: Entrada do elevador, protegida pelo chuvisco azul horizontal.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

 
Figura 30: Em um canto de paredes perpendiculares, uma dupla de portais permite ver imagem do avatar. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

A inteligência artificial – ou GLaDOS – durante a maior parte do jogo não passa de 

uma voz. Seu tom é levemente infantil e afeminado e a entonação, bastante artificial. Ao final, 

quando a câmara onde se encontra é descoberta, vê-se sua composição física – seu hardware 

– de câmeras e emaranhado de fios, numa forma também icônica, sui generis. Únicos também 

são os pequenos androides militares: suas vozes são idênticas entre si, mas distintas de 

GLaDOS (embora sejam feitas pela mesma dubladora, Ellen McLain). Todas as máquinas 

acabam por deixar transparecer parte de sua identidade, sempre manipuladoras e de um humor 

sádico; no entanto, sempre soam artificiais, maquínicas, o que provoca um contraste irônico 
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com os conteúdos carregados de afeto que transmitem. Como exemplo: os androides apelam à 

compaixão, chamam ao jogador com doçura, para depois matá-lo; e GLaDOS, com seu senso 

de humor sádico, busca motivar e conquistar a confiança do jogador, para que ele conclua os 

testes com sucesso, apenas para depois ser eliminado. 

Ao se considerar a câmera em primeira pessoa, pode-se perceber o alto potencial de 

imersão: provoca a impressão de se estar fisicamente nas câmaras, como se 

experimentássemos, no próprio corpo, a física do jogo. O auge, em minha experiência, se deu 

nos usos da força do momentum, que chegaram a provocar vertigem. Em especial, na 

penúltima câmara-teste, 18/19, em que quatro plataformas deveriam ser escaladas apenas com 

o uso do momentum – atirando cada novo portal conforme caía; tive de parar pelo menos uma 

vez antes de prosseguir. Por outro lado, a sensação decorrente da animação durante a ação em 

si, o flutuar ou saltar provocado pela força, é bastante agradável, pois se dá de forma muito 

contínua e fluida; o impacto nas superfícies é sempre suave, próximo de um leve pouso. 

 

       
 

Figura 31: Esquemas ilustrativos da física do momentum nos portais. À direita, uma técnica mais 
avançada: a velocidade aumenta quando são criados dois portais azuis; o segundo (2) deve ser criado em 

pleno ar. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(video_game)>. Acesso: 18/04/2017. 

 

Outro fato importante da forma em Portal que ressalta a predominância da 

secundidade é a quase ausência de sequências renderizadas, ou animações, que tiram o 

controle do jogador – ocorrem apenas no início e ao final. O jogo é contado quase que 

inteiramente durante seu gameplay, via experiência do jogar em si, e via mensagens de voz a 

ele transmitidas. Também não há quase informação alguma sobreposta à tela durante o jogo, 

como barras que indiquem a vida ou a energia da personagem, seu status e nem inventário. 

Em sua jornada, a tela é totalmente tomada pela visão em primeira pessoa, o que, como dito, 

acaba por intensificar seu potencial de imersão.  
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O único elemento gráfico incluso é um ponto referencial, índice do centro da tela: no 

início do jogo é demarcado por cinco pontos que, depois de conseguir as armas de portal, 

tornam-se uma mira. A marcação do centro da tela também é importante para dar ao jogador 

alguma referência da posição do corpo e da cabeça de seu avatar. Se não houvesse tal 

demarcação, a orientação para seu deslocamento pelo espaço ficaria bastante comprometida. 

Ao sofrer algum dano, como os tiros disparados pelos androides, a tela toda vai sendo tomada 

pela cor vermelha – o que indica de forma icônica qualitativa sua saúde debilitada. Ao se 

afastar, em proteção, bastam alguns segundos para se recuperar. Ao sofrer o dano ao máximo 

e morrer, a tela do jogo é paralisada e o último ponto salvo é recarregado; não há animação 

que represente a morte da personagem. 

Por fim, em relação ao sound design do game: seus ambientes são 

predominantemente silenciosos. Sua trilha sonora é bastante específica, sendo ouvida em 

momentos-chave ao longo do trajeto. A mais constante e significativa delas é uma música 

agitada, no estilo melodia latina de elevador, que é primeiro ouvida ao despertar do jogador 

em sua cela. Ao longo do game, ela é tocada por outros pequenos rádios idênticos espalhados 

pelas câmaras, sempre ouvida de maneira provocativa: toca em momentos em que as 

habilidades do jogador estão sendo testadas ao máximo. Até mesmo a posição estratégica em 

que os rádios se encontram pode ser tomada como uma provocação: sempre irritantemente 

inacessíveis. É como se, ao irritar e provocar, quisessem fazer o jogador se recordar de sua 

condição de espécime de laboratório, pois ele não possui o poder de alterar seus ambientes, 

apenas ultrapassá-los. 

Em contraste, em alguns momentos de maior tensão, a música de fundo tocada 

carrega uma melodia mais majestosa, quase épica, como é o caso da aproximação com o 

incinerador na parte final. Nesses momentos, a música parece não fazer parte do ambiente 

virtual em que se encontra o avatar; parece que é tocada apenas para indicar ao jogador que 

alcançou uma importante parte da narrativa. Os efeitos sonoros também são bastante 

condizentes com a atmosfera prática e asséptica: frios, metálicos e secos, remetem a processos 

artificiais de máquinas, sem organicidade alguma. Um exemplo é o som emitido pelos tiros da 

arma de portais, que se assemelha ao dos tiros de armas laser de filmes de ficção científica. 

Por fim, também bastante importante é o contraste sonoro provocado entre o estar nas 

câmaras quase totalmente silenciosas, neutralizadas da exterioridade, e o retumbar tenebroso 

dos grandes pistões e os ruídos metálicos constantes nos bastidores de manutenção. 

Como se pode ter notado, Portal é um jogo rico em suas formas, visuais e sonoras. 

Mesmo assim, apesar de apresentar inúmeras qualidades próprias e particulares a seu 
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universo, mostrou-se tarefa quase impossível descrevê-las sem apelar às ações e reações a elas 

vinculadas. Tal predomínio do descritivo, de ações e reações, que aparece até mesmo ao se 

refletir sobre seu domínio de primeiridade, deixa já transparecer a predominância 

fenomenológica da experiência como um todo no campo da secundidade. A seguir, quando 

será pensado seu gameplay, tal predominância tornar-se-á ainda mais evidente. 

 

5.2.1.2 Secundidade, a experiência física do jogar, índices: gameplay 

 

Aqui, passaremos para os aspectos indiciais encontrados ao longo do game. Deverá 

ser pensado seu modo de ser particular como existente, seus índices que o fazem funcionar 

como a linguagem que é, suas mecânicas e seu level design, sintetizados no conceito de 

gameplay. Como dito já no início da apresentação do game, é justamente na experiência de 

jogar que Portal apresenta seu aspecto mais inovador enquanto linguagem. O próprio 

desenvolvimento da narrativa, construída quase que completamente ao longo de seu jogar, já 

denuncia o quanto a experiência em si do gameplay, suas particularidades, determina sua 

compreensão como um todo. 

Para começar, os enigmas e desafios – ou puzzles – propostos demandam do jogador 

uma profunda atenção e concentração. Em determinados momentos, a resolução depende 

mesmo de um raciocínio quase imediato, demandando um alto grau de habilidade – como se o 

próprio corpo do jogador – a ponta de seus dedos – compreendesse o que deveria ser feito e 

reagisse, antes mesmo de seu cérebro compreender a totalidade de etapas necessárias. O 

desenvolvimento de tal habilidade, no entanto, é cuidadosamente planejado, ocorrendo de 

maneira equilibrada, em harmonia com os desafios propostos.  

De maneira geral, suas mecânicas privilegiam a compreensão da física particular ao 

universo do game – em especial, na questão da possibilidade de teletransporte. Não há 

tutoriais explícitos que as ensinem; sua compreensão brota da sugestão emergente da 

composição de cada câmara-teste e das imagens icônicas-indiciais encontradas principalmente 

nos painéis iniciais. Já o aprendizado é decorrente da própria prática em si: o jogador vai 

pouco a pouco descobrindo, via tentativa e erro, num processo claramente abdutivo, quais são 

aquelas que considera as melhores estratégias dentre as inúmeras possíveis. Esse auto 

aprendizado e o desenvolvimento pessoal de estratégias têm um alto potencial de 

internalização, uma vez que o jogador aprende ao desenvolver uma técnica própria (com os 

elementos disponíveis) e ao repeti-la várias vezes, de diversas formas. Com isso, a lógica da 
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física do mundo acaba sendo internalizada e o jogador passa a prever resultados possíveis 

com mais chance de acerto. 

Um exemplo bastante claro do processo é a primeira das estratégias necessárias, que 

aqui foi optado por nomear como estratégia caixa-botão. Logo na primeira das câmaras, o 

jogador descobre que um imenso botão vermelho no chão abre uma porta na parede se 

pressionado, ao subir nele. Ao sair de cima e retirar a pressão, a porta se fecha. Com isso, 

conclui que precisa colocar algo pesado em cima do botão para que a porta se mantenha 

aberta. Ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, ao subir no botão pela primeira vez, uma caixa 

é liberada de um dispositivo cilíndrico preso ao teto. Por fim, assume ser possível pegá-la e 

posicioná-la sobre o botão, resolvendo o desafio.  

Todo o processo é resolvido de maneira autônoma, por meio da exploração do 

ambiente, de sugestões criadas pelos desenhos icônicos – no painel inicial e no chão da 

câmara – e pela justaposição dos elementos no ambiente. O mesmo ocorre com a bola de 

energia quicante, ou a estratégia energia-receptáculo: há uma bola de energia e há um 

receptáculo, logo, é necessário utilizar o primeiro para ativar o segundo. Como? Criando um 

par de portais na superfície em que quica para redirecioná-la, o que pode ser feito, em geral, 

de várias formas possíveis. Não há nenhuma explicação explícita de estratégias – com a 

exceção da força do momentum, que apenas é explicada depois de descoberta e utilizada. 

Também é interessante pensar que a própria nomeação dual das estratégias aqui adotada – 

caixa-botão e energia-receptáculo, entre outros – reforça o caráter de ação-reação que 

predomina na experiência do game como um todo. 

O aprendizado passa, então, por uma avaliação: a fuga final. Essas últimas fases, ao 

demandarem o uso de todas as estratégias aprendidas, sem mais sugerir auxílio algum (apenas 

indicações do caminho a se seguir, por meio de desenhos de setas e mensagens escritas nas 

paredes), acabam por funcionar como grandes testes ou provas que põem em risco a própria 

existência do jogador no universo. Aqui, mais do que nas câmaras-teste, é o próprio ambiente 

que indica ao jogador as estratégias necessárias, como se cada superfície funcionasse como 

um índice de uma ação a ser feita – receber portais -, à espera do reconhecimento e da 

compreensão do jogador. Com isso, a superação de tais etapas, assim como a conclusão da 

jornada como um todo, pode ser considerada consequência da excelência de planejamento de 

sua curva de aprendizado: ao permitir que se mantenha em crescente equilíbrio a habilidade 

do jogador e os desafios propostos, em um desenvolvimento proporcional, Portal carrega em 

sua experiência um altíssimo potencial de provocar momentos de flow. 
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Ao se pensar sua estrutura, o game é composto por vinte câmaras-teste, numeradas 

de 00 a 19, e a grande escapada final, que contem em si três batalhas: duas emboscadas com 

androides militares e a batalha final com a própria GLaDOS. Além disso, para quem já 

concluiu o jogo, há ainda o modo avançado, no qual as câmaras-teste de 13 a 18 têm seus 

desafios recompostos, exigindo maior grau de habilidade; e o modo desafio, no qual as 

mesmas câmaras devem ser resolvidas com o menor uso de portais, de estratégias ou no 

menor tempo possível. É possível concluir a jornada principal entre sete e oito horas, o que, 

para alguns jogadores, pode ser considerado rápido demais. No entanto, sua curta duração 

pode ser compreendida como suficiente, se considerado o fato de que sua jornada proporciona 

uma experiência que se completa em si mesma, sem deixar pendências: dos níveis iniciais de 

aprendizado, passa ao uso total das estratégias, privilegiando o improviso e ressaltando a 

internalização obtida no processo. Toda estratégia aprendida é depois, necessariamente, 

resgatada. Uma duração maior – pelo menos, se considerada a forma em que se encontra 

estruturada sua jornada – poderia significar um prolongamento da experiência sem 

necessidade, ou seja, sem acrescentar novos aprendizados significativos 39.  

Para finalizar, um dos pontos mais altos da experiência em seu gameplay pode ser 

considerado a mecânica do incinerador: do cubo companheiro à batalha final, a força de 

significação nasce do próprio ato de jogar em si. O paradoxo criado pela necessidade de 

cuidado do cubo companheiro, carregá-lo para depois ter de destruí-lo, é bastante intenso; 

com isso, a memória da ação gerada – toda a estratégia de incineração (utilizada essa única 

vez ao longo do jogo), que inclui conseguir abrir um botão e arremessar o cubo dentro de um 

curto período – torna-se tão profundamente internalizada que é resgatada quase de forma 

imediata na batalha final. Essa reflexão, no entanto, será mais aprofundada apenas quando 

forem investigados os interpretantes imediatos, na terceira parte da análise. 

 

5.2.1.3 Terceiridade, interpretação cognitiva, símbolos: regras 

 

Agora, para pensar os aspectos simbólicos do game, devemos priorizar suas 

características de lei, seus elementos gerais. Incluem-se aqui tanto suas regras internas 

próprias, particulares ao seu universo de discurso, quanto suas características gerais de game 
                                                
39 Mesmo assim, para satisfazer aqueles jogadores que gostariam de praticar com mais afinco suas novas 
habilidades adquiridas – em uma atitude claramente gamista, na classificação proposta por Upton -, foram 
adicionados ao jogo os modos avançado e desafio, assim como foi depois desenvolvida uma continuação 
do próprio jogo – Portal 2 -, que passou a incluir o modo multijogador online. 
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enquanto linguagem estabelecida e reconhecida. Até certo ponto, são reforçados os aspectos 

principais de seu gameplay, as particularidades de seu universo, agora relacionadas à sua 

forma. 

Em Portal, o jogador encarna o papel de uma mulher anônima, que desperta em um 

ambiente asséptico e desconhecido. Os comandos iniciais aparecem na tela e podem ser 

testados durante um minuto, tempo que leva para ser liberada da pequena cela. No meu caso, 

caminhei de um lado para o outro; peguei e arremessei uma caneca, a qual quebrou; peguei 

um dos pedaços da caneca e joguei na privada; testei sua descarga (o pedaço ficou). Durante 

esse mesmo minuto, uma inteligência artificial se apresenta (não diz o próprio nome), 

introduz de maneira breve e impessoal o papel do jogador no mundo – cobaia de experimento 

– e transmite a notícia de irá passar por um teste. 

 
Hello and again welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment 
Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant 
one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test 
proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning 
are the primary goals of the enrichment center activities, serious injuries may 
occur. For your own safety, and the safety of others, please refrain from- (Portal, 
Valve Corporation, 2007)40 
 

Como pode ser visto no diário de jogo, as fases iniciais são rapidamente resolvidas, 

mesmo sem haver um tutorial ou alguma explicação explícita de como fazê-las – a 

aprendizagem se dá ao longo do próprio ato de jogar. Para que tal aprendizado seja possível, 

os desafios propostos são inicialmente bastante simples, para que o jogador possa criar 

familiaridade e se acostumar com as particularidades do universo em que está. Algumas das 

regras de comportamento do universo ficcional são por nós conhecidas, como a gravidade, por 

exemplo. No entanto, outras das reações dos ambientes lhes são muito particulares, assim 

como sua principal lógica de funcionamento, os portais: tudo que cabe nos limites de um 

portal sairá, necessariamente, pelo outro; um portal não pode ser atirado ao se mirar por 

dentro de outro portal – caso o jogador tente, ou o segundo portal atirado desaparecerá sem 

nada acontecer, ou um novo portal será criado, no lugar em que estava o primeiro; um portal 

só pode ser criado sobre algumas superfícies lisas – não pode ser criado, por exemplo, sobre 

                                                
40  "Olá e, novamente, seja bem-vindo ao Centro de Enriquecimento com Auxílio Computacional da 
Aperture Science. Esperamos que sua breve detenção no domo de relaxamento tenha sido agradável. Seu 
espécime foi processado e agora estamos prontos para iniciar o teste propriamente dito. Antes de começar, 
entretanto, lembre-se de que, embora a diversão e o aprendizado sejam os principais objetivos das 
atividades do centro de enriquecimento, lesões graves podem ocorrer. Para a sua própria segurança e para a 
segurança dos outros, por favor, abstenha-se de-" (Tradução nossa) 
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vidro, elementos que se movem, paredes rugosas ou texturizadas, líquidos ou em áreas 

pequenas, onde ele não caiba em sua extensão. Tais regularidades, descobertas pela prática da 

exploração e tentativa, devem ser minimamente internalizadas na compreensão do jogador 

para que o planejamento e a resolução das câmaras-teste se torne viável e previsível. 

Para que isso ocorra, os elementos de interação são inseridos aos poucos. Entre uma 

e outra nova mecânica apresentada, há bastante tempo e espaço para que o jogador explore, 

pratique e aprenda como interagir com cada uma, antes de ser exposto a desafios complexos 

que exijam sua combinatória. Ao aprender, são criadas estratégias de uso – interpretações – 

que passam a funcionar como leis, símbolos por excelência, pois a consequência arbitrária de 

seus usos passa a ser reconhecida. 

Em relação ao gameplay, do início ao fim de sua jornada a proposta do jogo é 

mantida: dominar ações e reações ao compreender a dinâmica de funcionamento de seus 

elementos particulares – os portais – para, enfim, desvendar as câmaras-teste. O processo 

como um todo depende principalmente da habilidade do jogador, aprendida de maneira 

autônoma e internalizada pela repetição. Como dito, também não há interrupções ou cortes no 

gameplay para a apresentação de animações (cutscenes), o que faz com que toda a trajetória 

seja bastante fluida e o jogo, dinâmico. O leque de ações permitidas ao jogador dá-lhe 

liberdade quase total na solução dos enigmas. É ainda curioso pensar que, apesar de Portal ser 

baseado na mecânica de tiro em primeira pessoa, o jogador não possui uma arma que atira, de 

fato, em sua defesa; seus tiros são sempre parte de uma estratégia de movimentação – o corpo 

é novamente evidenciado – e a maioria dos embates é resolvida por furtividade ou, até 

mesmo, pela descoberta das limitações dos inimigos, como os pequenos androides que, por 

exemplo, quebram-se só por tombarem ao chão.  

Importante também é a questão do tempo: não é possível saber com certeza a 

duração do início ao fim dos testes em relação ao próprio universo em que se desenrolam. A 

sensação que temos é a de que tudo se passa de uma só vez, como se a narrativa do game 

corresse em "tempo real", paralelo ao tempo de gameplay (cerca de oito horas) – esse poderia, 

de fato, ser o tempo de um teste. Outro fator que poderia atestar tal ideia é a total ausência de 

pausas ou elipses de tempo ao longo do trajeto. Não há nem mesmo momentos de descanso da 

personagem, dentro do universo do game em si. Ao final, na última cena, quando é possível 

observar a superfície, vê-se que é dia – o sol ilumina forte -, mas, no subsolo, é impossível 

determinar qualquer horário ou passagem de tempo em geral: a iluminação branca homogênea 

é sempre constante. Tal característica pode ser compreendida como outro fator do potencial 

do caráter de ação e reação dominante da experiência como um todo: é como se tudo nele 
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ocorresse no presente, no embate com a alteridade, na resolução imediata dos conflitos pela 

sobrevivência. 

Já em relação à narrativa do game, pode-se dizer que é predominantemente linear. 

Apesar da existência de inúmeras possibilidades de solução para cada câmara-teste, o jogador 

sempre é levado de uma câmara à próxima, num percurso pré-definido; ao final, na fuga, 

também não há inúmeras opções de trajetos, apenas um único possível – mesmo com o livre 

uso das estratégias. Ainda sobre a fuga, é bastante relevante destacar o quanto as regras 

permanecem consistentes: mesmo havendo a quebra da forma – do asséptico planejado cinza 

ao caótico aleatório vermelho -, a lógica de funcionamento do ambiente permanece coerente. 

É como se, num instante, o jogador passasse a ter acesso ao prédio da empresa como um todo, 

tanto à parte "bonita", prevista, quanto à parte "feia", dos bastidores. Mesmo assim, ainda são 

faces de um mesmo local – não há inconsistências como áreas extremamente orgânicas ou 

decorativas – e reagem conforme previsto ao universo – os portais e o momentum 

permanecem ativos, por exemplo. Com isso, tem-se que a quebra da forma mantém a 

coerência do universo, sustentada pela manutenção das regras: mesmo que o clima e os 

ambientes mudem completamente, o jogador deve usar das mesmas estratégias para conseguir 

sobreviver – as superfícies, índices de ação, permanecem similares.  

Para concluir essa parte, pode-se considerar Portal um rico entretecer de forma, 

gameplay e regras. Seu resultado é bastante coerente com a proposta de um jogo de desafios – 

puzzle – que, além de instigar, tem o potencial de encantar e absorver a atenção. Se houver 

tempo e vontade, é possível terminar o jogo em um único dia e, ao final do jogo, o domínio de 

habilidades necessário para vencer os desafios – principalmente as emboscadas e a batalha 

final com GLaDOS – têm o potencial de proporcionar uma intensa sensação de satisfação e 

realização no jogador. O poder de optar por aquelas que considera as melhores estratégias 

para obter sucesso carregam o potencial de proporcionar uma sincera impressão de livre-

arbítrio; por mais que a trajetória seja linear, os passos e estratégias adotados são seus, e 

somente seus. Para tanto, não existe uma sequência correta de ações precisas a serem 

realizadas sequencialmente; existem apenas ferramentas e os quase infinitos jeitos de utilizá-

las. 

 

5.2.2 A relação signo-objeto dinâmico: contexto possível, tema, gênero 

 

Para se pensar a relação com o objeto dinâmico, é necessário refletir acerca da 

relação que o game enquanto signo estético apresenta com seu contexto, sua objetividade 



 127 

semiótica; tal contexto pode apenas ser possível, uma vez que games geralmente lidam com 

universos ficcionais. A partir da discussão de seu contexto possível, será evidenciado o tema 

apontado em Portal, ou seja, a intenção implícita de experiência narrativa inerente ao game. 

Qual é a história possível a qual pretende contar? Tal identificação será auxiliada e reforçada 

por suas características próprias de gênero, compreendidas como generalidades convencionais 

de seu ser de linguagem. Para se refletir sobre a produção de sentido, nessa segunda etapa é 

necessário ter em mente principalmente as seguintes questões do jogar, que também 

evidenciam o papel do corpo: a imersão, a agência e a presença; o equilíbrio entre o prazer e a 

frustração; como se dá a antecipação ao longo da jornada e seu encerramento; e qual a 

estratégia de envolvimento priorizada pelo game. 

 

5.2.2.1. Primeiridade, sugestão de aparência: contexto possível 

 

Portal remete a um universo de discurso ficcional, como cabe à grande maioria de 

games existentes. No entanto, seu universo não lhe é totalmente exclusivo. Algumas relações 

podem ser feitas ao longo de sua trajetória que o conectam ao universo de outro game da 

mesma desenvolvedora, chamado Half-Life. A principal relação encontrada é a menção ao 

Black Mesa, outro laboratório de desenvolvimento tecnológico, rival da Aperture Science. O 

anterior é mencionado duas vezes: nos slides nos laboratórios abandonados e na música na 

final, cantada por GLaDOS. Mesmo assim, essas conexões não afetam de maneira direta a 

experiência do jogo em si – apenas enriquecem seu contexto possível, dando-lhe mais 

credibilidade. Será apenas em Portal 2 que a relação entre os laboratórios – assim como a 

história de Chell (nome da avatar protagonista) e de GLaDOS – serão mais aprofundadas. 

 

 
Figura 32: A menção à rival Black Mesa, em uma apresentação de slides que corre automaticamente. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
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Em Portal, o principal contexto possível referido é o de um grande laboratório de 

desenvolvimento científico fictício. Provável, mas não certamente, localizado em território 

norte-americano, pois seu nome, os textos encontrados ao longo do caminho e as mensagens 

da inteligência artificial são todos em língua inglesa, com a sonoridade e a pronúncia 

características dos Estados Unidos.  

Pelo que se pode entender da experiência em si e das mensagens encontradas, o 

laboratório investigava tecnologia relacionada à inteligência artificial e à ciência genética, 

quando foi repentinamente abandonado. Diz-se “repentinamente” pois as instalações estão 

desorganizadas, os equipamentos ainda ligados e, o mais estranho, os testes experimentais – 

dos quais a jornada do jogador faz parte – continuam em atividade. É como se, de uma hora 

para outra, todos houvessem debandado. Enquanto ambiente, os pré-requisitos ou qualidades 

de laboratório científico não são totalmente estranhos – podem ser relacionados a laboratórios 

existentes em nossa realidade. No entanto, seu nome, suas formas, a planta de suas 

instalações, seu modo de ser enquanto existente do universo do game, são-lhe completamente 

particulares. 

Também ao se pensar no universo de discurso que lhe é singular, vê-se que o foco 

maior da interatividade se dá no desenvolvimento da dinâmica dos portais e de toda a 

movimentação corporal exclusiva que eles tornam possível. Também exclusivas são a própria 

ideia de uma bola de energia flutuante, que pode ser redirecionada e utilizada para ativar 

receptáculos específicos, e a forma em que cada um de seus objetos são apresentados – a 

materialidade dos cubos e dos androides, por exemplo. Até mesmo sua personagem principal: 

é uma mulher, aparentemente humana – GLaDOS faz inúmeras referências à sua mortalidade 

e à condição humana em geral -, que possui uma arma e dispositivos em seus pés, que são, 

novamente, específicos do universo. 

E, como não poderia deixar de ser mencionada, tem-se a inteligência artificial, 

grande manipuladora e personagem central da trama. GLaDOS é uma personagem 

pertencente exclusivamente do universo sonhado para o jogo. Sua personalidade, seu senso de 

humor macabro e sua atuação lhe são particulares, não fazem referência a nada além de seu 

próprio possível modo de ser – ainda mais se considerado o fato de que, em nossa realidade, 

inteligências artificiais ainda não alcançaram tal nível de autonomia e raciocínio, a ponto de 

desenvolverem personalidades humanizadas que reflitam seu modo de pensar. 
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5.2.2.2. Secundidade, rastro existente: tema 

 

Ao ser considerado o tema, a intenção é pensar qual história está sendo contada e 

como, ou seja, investigar e identificar qual é a intenção principal do tema proposto pelo game. 

Em Portal, a história é compreendida principalmente a partir de dois elementos: via áudio, 

das inúmeras mensagens transmitidas pela inteligência artificial, e via espaço, das leituras do 

próprio ambiente, desenvolvidas durante o ato de jogar em si. Em um claro predomínio da 

secundidade, é como se o corpo, via exploração, ajudasse na construção da narrativa e, por 

outro lado, o ambiente, via composição, indicasse as possibilidades de ações a serem tomadas. 

O jogo é desenrolado em seu gameplay quase que em sua totalidade, pois praticamente não 

existem cutscenes que interrompam o fluxo da interatividade.  

Agora, para que possa ser extraída uma potencial intenção de experiência presente 

em seu tema, sua jornada será descrita de forma breve, na intenção de destacar os elementos 

que se fazem aqui essenciais. O jogo começa com o despertar do protagonista-jogador em 

uma pequena cela, seguido por uma estranha mensagem de áudio: uma voz robótica, artificial, 

dá-lhe as boas-vindas ao Aperture Science Enrichment Center e o informa de que o 

experimento com os testes irá começar. Fica claro que ele mesmo, o jogador, é a cobaia – sua 

identidade anônima e, até certo ponto, neutra ressalta ainda mais tal aspecto. A seguir, sua 

cela é liberada com uma dupla de portais, primeiro índice que permite antever como se dará a 

física de teletransporte que será amplamente utilizada depois. 

 

 
Figura 33: Dinâmica dos portais: de dentro da cela de vidro, o jogador pode observar a si mesmo dentro da 

própria cela. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Ao sair da cela, o jogador é encaminhado a câmaras de teste, nas quais, pouco a 

pouco, aprende as mecânicas necessárias para resolver os enigmas espaciais. Ao longo de suas 
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resoluções, as mensagens da inteligência artificial (seu nome, GLaDOS, não é mencionado até 

o final do jogo) surgem como instruções, que ajudam ao jogador a avançar em sua trajetória. 

Ao mesmo tempo, a entonação e o cinismo das mensagens, que humanizam a IA de forma 

surpreendente, ajudam a construir uma atmosfera particular ao jogo. O maior exemplo é o fato 

de que, com frequência, a voz-robô promete comemorar com um bolo e uma festa, caso o 

jogador consiga completar todas as câmaras-teste e chegue ao final. 

O jogador, então, prossegue pelos testes solucionando câmara a câmara, sempre 

sozinho e silencioso, com a voz-robô como sua única companheira. Próximo ao fim, no 

entanto, as mensagens que recebe vão se tornando mais sinistras: apesar da IA encorajar e 

auxiliar o jogador em cada desafio, aos poucos seus discursos deixam transparecer sua 

insinceridade e até mesmo um frio desprezo para com a sua segurança e o seu bem-estar. As 

próprias câmaras-teste, no início facilmente transpostas, vão se apresentando cada vez mais 

ameaçadoras e perigosas, ao ponto de o jogador ser obrigado a ultrapassar um percurso 

composto por androides militares com armas de fogo. Nesse ponto, a IA ressalta – 

ironicamente – que tal percurso havia sido alterado do original, por conta de uma 

"manutenção agendada obrigatória".  

 
Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this 
testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live-fire 
course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the 
inconvenience, and wishes you the best of luck. (Portal, Valve Corporation, 
2007).41 

 

Outras situações tornam ainda mais evidentes a ironia e o desprezo da inteligência 

artificial para com os sentimentos humanos. Em uma câmara, mais à frente do percurso, ela 

ressalta a importância de um novo elemento, o cubo companheiro (ou Weighted Companion 

Cube), uma caixa metálica apresentada como camarada fiel e que demanda cuidado. Tal fato é 

ainda reforçado simbolicamente, com corações cor-de-rosa estampados em suas faces: o ícone 

do coração, estampado indicialmente nas faces do cubo, pode ser facilmente lido enquanto 

símbolo de carinho e cuidado. Aqui, o jogador precisa carregar seu cubo companheiro por 

toda a câmara-teste, com cuidado para não o perder, pois dele depende sua resolução. Ao 

final, no entanto, uma sádica reviravolta: a IA informa ao jogador que a única maneira de 

                                                
41 "Devido a uma manutenção programada obrigatória, a câmara apropriada para esta sequência de teste 
está atualmente indisponível. Foi substituído por um curso de fuzilaria projetado para androides militares. 
O Centro de Enriquecimento pede desculpas pela inconveniência e deseja muita sorte." (Tradução nossa) 
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concluir e passar ao próximo teste é "eutanasiar" seu cubo companheiro: arremessá-lo em um 

incinerador.  

 

 
Figura 34: Um novo elemento é introduzido: o cubo companheiro, ou Weighted Companion Cube. Tanto 

os corações nele desenhados, quanto os desenhos no chão indicam uma relação de afeto. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Mais adiante, os pequenos androides militares também demonstram ironia e desprezo 

para com a fragilidade humana: buscam pelo jogador, chamando-o carinhosamente, em uma 

entonação que remete um cantarolar infantil. No entanto, quando o encontram, disparam 

contra ele, na intenção de matá-lo. Por fim, em uma estranha demonstração de consciência, 

simpatizam com o jogador ao serem destruídos, dizendo frases como “I don't blame you" ou 

"No hard feelings".  

Ao longo dos testes, outra reviravolta também é dada à compreensão do jogador: por 

entre os espaços assépticos e higienizados das câmaras-teste, em algumas delas é possível 

encontrar passagens para pequenos esconderijos. Acessados por trás de painéis das paredes, 

deslocados propositalmente para serem vistos, os esconderijos se localizam sempre na parte 

estrutural das instalações, em seus bastidores. Suas paredes cobertas de mensagens escritas à 

mão, com a frase repetida muitas vezes "The cake is a lie", e outros rabiscos frenéticos 

apontam para o fato de que provavelmente houveram outros humanos-cobaias, que buscaram 

burlar o sistema, esconderem-se e escapar.  

É no momento em que o jogador encontra o primeiro desses esconderijos que ele 

toma conhecimento do real perigo que pode estar enfrentando. Até ali, as câmaras-teste não 

passavam de meros problemas a serem solucionados de maneira quase automática, em 

desafios sem consequências muito relevantes, com o único intuito de ter sucesso no teste 

como um todo. Mas, de repente... o bolo pode ser uma mentira. O que poderia haver ao final?  
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Figura 35: Um dos refúgios encontrados, coberto por mensagens, imagens e equipamentos destruídos. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

As mensagens irônicas e carregadas de desprezo da IA deixam de ser tão cômicas e 

passam a sugerir o real e tenebroso caminho para o qual o jogador está voluntariamente 

avançando – até aqui, feliz e satisfeito. Quando por fim completa seu último teste, a voz-robô 

o parabeniza e anuncia que receberá como prêmio uma incandescência vitoriosa: o jogador, 

então, vê que está sendo transportado para dentro de um imenso incinerador. Em um novo 

ímpeto de sensibilidade irônica, a voz ainda tenta tranquilizar o jogador, afirmando todos os 

equipamentos do laboratório que carrega – as armas de portais – suportam altíssimas 

temperaturas e não serão destruídos. Apenas ele mesmo.  
 
Congratulations. The test is now over. All Aperture technologies remain safely 
operational up to 4000 degrees Kelvin. Rest assured that there is absolutely no 
chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory candescence. 
Thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment 
activity. Goodbye. (Portal, Valve Corporation, 2007) 42 

 

No entanto, ao adentrar a câmara incineradora, é possível utilizar a própria mecânica 

dos portais – e todas as estratégias aprendidas ao longo das câmaras – para escapar e 

sobreviver. A partir daqui, todo o ambiente do jogo é alterado: das câmaras-teste cinzentas, 

limpas e bem planejadas, o jogador passa aos bastidores – ou área de manutenção – escuros e 

avermelhados, deteriorados e imprevisíveis. Nesse ponto, a IA se desespera, implora para que 

o jogador pare imediatamente, largue as armas de portais, deite no chão de costas e assuma a 

                                                
42 "Parabéns. O teste acabou. Todas as tecnologias da Aperture permanecem operacionais e seguras até 
4000 graus Kelvin. Tenha a certeza de que não há absolutamente nenhuma chance de um mau 
funcionamento perigoso do equipamento antes de sua incandescência vitoriosa. Obrigado por participar 
desta atividade de enriquecimento assistida por computador da Aperture Science. Adeus." (Tradução nossa) 
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posição de rendição (com as mãos para trás), pois um auxiliar irá busca-lo para o levar à festa 

com o bolo prometido. Ela ainda afirma que estava apenas brincando, fingindo que o mataria, 

quando o encaminhou ao incinerador.  
 
What are you doing? Stop it! I-i-i-i-i-... Weeee are pleased that you made it 
through the final challenge where we pretended we were going to murder you. 
We are very very happy for your success. We are throwing a party in honor of 
your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your 
stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to 
collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. 
Assume the 'Party Escort Submission Position' or you will miss the party. 
(Portal, Valve Corporation, 2007) 43 

 

 
Figura 36. Asim que entra na câmara incineradora, o jogador pode criar um portal (azul) na plataforma 
superior, longe do perigo. O portal laranja deve ser criado em uma das parede laterais e acessado por um 

salto. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

O jogador, ignorando as mensagens desesperadas da voz, segue em frente em busca 

da saída, passando por diversos ambientes que, novamente, são transpostos com as mecânicas 

e estratégias já internalizadas. Ao longo do caminho, novas mensagens da IA vão revelando a 

verdade sobre ela mesma e sobre o contexto: tornara-se corrupta, como resultado dos 

experimentos genéticos e robóticos desenvolvidos no próprio laboratório, e eliminara todos os 

humanos de lá. Pelo trajeto, sempre linear, o jogador ultrapassa diversas áreas de manutenção 

e escritórios totalmente abandonados, que apenas confirmam a desaparição de todos. Mesmo 

                                                
43 "O que você está fazendo? Pare! E-e-e-e-e-... Nós estamos felizes por você ter conseguido superar o 
desafio final, no qual fingimos que iríamos assassiná-lo. Estamos muito, muito felizes pelo seu sucesso. 
Estamos fazendo uma festa, para honrar seu tremendo sucesso. Coloque o dispositivo no chão e, em 
seguida, deite-se de barriga para baixo. Um membro da festa chegará em breve para buscá-lo. Não faça 
mais nenhuma tentativa de sair da área de teste. Assuma a 'Posição de Submissão de Acompanhante de 
Festa' ou você perderá a festa." (Tradução nossa) 
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assim, algumas mensagens e sinalizações escritas nas paredes o auxiliam a prosseguir – 

provavelmente, feitas por outro humano que conseguira avançar até ali em sua fuga. 

Ao embrenhar-se cada vez mais pelas entranhas dos bastidores, a voz-robô passa a 

fazer ameaças severas contra a vida do jogador, assim como a dizer mensagens enganosas, 

afirmando que o jogador está indo para a direção errada, por exemplo. Entretanto, o jogador 

chega, em determinado momento, à grande câmara circular onde está localizado o hardware 

da IA, pendurado ao teto. As ameaças à integridade do jogador continuam, até que uma peça 

arredondada despenca da estrutura da máquina. Ignorando os pedidos para que desconsidere 

tal elemento, o jogador a arremessa em um incinerador que encontra na câmara – o cubo 

companheiro é vingado.  

 

 
Figura 37. Câmara final, onde se encontra o hardware da voz-robô.  

Nos monitores, uma provocativa imagem de pedaço de bolo.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

No entanto, a situação não passava de uma artimanha planejada: a peça destruída era 

uma importante parte da IA, uma peça de personalidade que controlava justamente seu núcleo 

de moral – por que não dizer, sua consciência -, a qual fora instalada por um cientista depois 

do ocorrido, a mencionada eliminação dos pesquisadores por uma fatal neurotoxina que ela 

liberara. Agora, nada mais poderia impedi-la de emitir tal gás novamente, e é justamente isso 

o que acontece. Uma contagem regressiva de seis minutos começa, tempo esse em que o 

jogador precisa fazer com que outras três peças de personalidade da máquina sejam 

desacopladas e destruídas no incinerador, ou então ele morre. Para impedi-lo, a IA tenta 

persuadi-lo a desistir (com provocações e insultos quase infantis) e matá-lo, atirando mísseis 

contra ele. Quando o jogador enfim consegue destruir as três peças, um grande erro do 
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sistema de portais faz com que todo o ambiente seja destruído, impelindo a tudo e a todos à 

superfície. A tela é tomada totalmente pela luz branca. 

O jogador desperta e vê que está caído ao chão da superfície, na entrada dos 

laboratórios, por entre destroços da grande máquina – somente agora é possível ler uma parte 

de seu nome, impressa em uma das peças: GLaDOS. Ao ouvir algo se aproximar, nota que é 

impossível reagir ou se mover. É, então, arrastado para trás, pelo chão, enquanto ouve uma 

nova voz robótica desconhecida agradecê-lo por finalmente assumir a posição de rendição e 

esperar. Ela também o avisa de que ele será finalmente levado à sua festa de comemoração.  

A cena final, depois de uma longa descida, como um mergulho, pelas profundezas 

das instalações dos laboratórios, revela um bolo e um cubo companheiro, cercados por 

diversas das peças de personalidade inativas, idênticas às que o jogador destruiu na batalha 

final. Algumas se acendem aos poucos, até que um braço mecânico desce do teto e apaga a 

vela sobre o bolo, trazendo a escuridão total. Conforme se seguem os créditos, GLaDOS 

apresenta seu relatório final sobre o desempenho do jogador – na forma de música de 

encerramento, "Still Alive"44 -, em que declara que o experimento havia sido um tremendo 

sucesso. No entanto, afirma que ela mesma não fora destruída e ainda estava viva, pois uma 

de suas peças de personalidade permanecera intacta. 

 

 
Figura 38. E no final, realmente havia um bolo.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

Em resumo: o principal tema de Portal pode ser considerado a superação dos 

desafios propostos – inicialmente, nas câmaras-teste como parte de um experimento; depois, 

nos bastidores da manutenção, como meio de sobrevivência. Guiado pela vontade de entender 
                                                
44 A letra da música se encontra na íntegra na parte dos Anexos da dissertação. 
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a física e as mecânicas de funcionamento do mundo, os primeiros desafios são resolvidos de 

maneira lenta, para possibilitar o aprendizado das estratégias necessárias. A seguir, a 

resolução vai se tornando quase automática: o jogador já reconhece suas ferramentas – os 

portais – e sabe as estratégias necessárias. Em uma reviravolta extraordinária, o sucesso de 

seu aprendizado é cruelmente recompensando com a morte certa: agora, suas estratégias e 

habilidades são necessárias para a sobrevivência. Em uma clara predominância da 

secundidade, revelou-se tarefa muito árdua falar do game sem mencionar suas estratégias de 

ação e mecânicas. Mesmo ao tentar extrair de tal experiência seu aspecto mais narrativo – o 

tema – inúmeras foram as vezes em que a mera descrição das ações necessárias foi 

fundamental. Como consequência, a apresentação do tema em si tornou-se bastante descritivo, 

principalmente se comparado à predominância qualitativa e sensível detectada em Journey. 

A jornada, portanto, enfatiza de maneira predominante o papel e uso do corpo, e em 

particular, as habilidades motoras dos jogadores. As câmaras-teste e os diversos desafios 

enfrentados demandam altíssima precisão e sincronia – e o próprio transcorrer narrativo da 

história dependem disso. Diferentemente de Journey, no qual era permitido ao jogador 

inúmeros momentos contemplativos e reflexivos, de pura fruição de qualidade, em Portal, sua 

ação é mandatória para a sua sobrevivência. Embora haja qualidades a serem contempladas e 

reflexões a serem consideradas – principalmente em relação à personalidade maldosa de 

GLaDOS e sua traição -, é na ação em si que está o cerne da proposta da experiência. Com 

isso, sua narrativa pode ser vista como uma grande catalisadora de ações, desafio a desafio, 

encadeando uma sequência de estratégias que devem ser executadas com maestria, no aqui e 

agora, para que seja percebida em sua totalidade. Trata-se de um tema, portanto, que se 

encontra na predominância da secundidade por excelência, domínio do conflito e da 

alteridade. 

 

5.2.2.3. Terceiridade, lei por convenção social: gênero 

 

A terceira parte a ser considerada dentro da relação do signo e seu contexto trata de 

pensar como as generalidades encontradas no game enquanto linguagem apontam para outras 

generalidades, da ordem de tipos de games existentes. Em outras palavras, busca-se aqui 

pensar como as mecânicas e regras usadas no jogo denunciam o gênero do qual o game faz 

parte: o puzzle misturado ao first person shooter. A definição de um gênero sempre pressupõe 

tipos de gameplay, mecânicas e desafios específicos. Quando se afirma que Portal tem o 

gênero de puzzle misturado ao FPS, é possível antecipar que sua trajetória será composta por 
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muitos enigmas a serem resolvidos, por meio do desenvolvimento de estratégias, e que a 

câmera de visão – ou o ponto de vista do jogador – será em primeira pessoa. A chave da 

inovação em Portal, no entanto, se dá na ideia do shooter, ou tiro.  

No game, o jogador deve usar armas para atirar e solucionar os desafios. No entanto, 

os tiros que aciona não são de acordo com o esperado, pela convenção do gênero. Em geral, 

quando se diz que um game é do gênero first person shooter, espera-se encontrar combates, 

campos de batalhas e, principalmente, inimigos a serem eliminados. Na total contramão, em 

Portal, as armas que atiram não são do tipo destrutivo, de ataque, mas de abertura de 

caminhos – de portais de teletransporte -, ou seja, são armas de movimentação, construtivas. 

Com isso, o game provoca um estranhamento no jogador, ao distorcer o senso comum. Em 

outras palavras, seu jogar demanda o reconhecimento de um novo símbolo por parte de seus 

jogadores-intérpretes, carregado de um novo tipo de argumento que lhe é particular. 

A demanda por uma nova compreensão, que parte da alteração da convenção, volta a 

apontar diretamente para a mecânica do game. Ao sugerir, pelo nome, um tipo específico de 

mecânica, que é apenas em parte reconhecida no atual ato de jogar, pois possui uma atuação 

distinta do previsto, é o próprio ato de jogar em si, por meio das habilidades e da ação do 

corpo, que demanda um novo reconhecimento e aprendizado. Com isso, o enfoque de sua 

trajetória tende a priorizar o desenvolvimento das habilidades e de estratégias de solução, no 

lugar da contemplação de suas qualidades e da realização de julgamentos. Com a exceção das 

estratégias pessoais, não existem decisões significativas a serem feitas na narrativa, apenas 

seguir adiante. 

Por fim, o foco principal na resolução dos desafios acaba por transformar as 

estratégias em um conjunto de ferramentas, proporcionando ao jogador um tipo diferente de 

envolvimento com a linguagem. No entanto, para refletir sobre o significado que seu jogar 

tem o potencial de atualizar, devemos passar para a próxima e última etapa: a análise de seu 

interpretante imediato, a predominância fenomenológica que carrega e o importante papel 

desempenhado pelas demais categorias. 

 

5.2.3. O interpretante imediato predominante e algumas interconexões 

 

A terceira e última etapa intenta refletir sobre a predominância fenomenológica do 

interpretante imediato de Portal, seus efeitos ou processos interpretativos em potencial, ainda 

não realizados, a partir da reflexão das relações do game enquanto signo em si e do game com 

seu objeto dinâmico. Para isso, serão nele ressaltados os elementos que, durante sua 
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experiência, potencializam modos de sentir – os elementos contemplativos, com alto poder de 

sugestão, como qualidades de sentimento -, modos de agir – elementos que destacam a ação 

física a ser impelida, quando o corpo ganha maior destaque -, e modos de pensar – elementos 

que destacam a necessidade de regras interpretativas internalizadas, que enfatizem, por 

exemplo, reflexões éticas e morais. A intenção é, a partir da compreensão dos três modos, 

identificar qual deles se apresenta como maior prioridade e como se dão algumas das 

possíveis interconexões entre eles. Nessa etapa, a produção de sentido é pensada 

principalmente pelas possibilidades imanentes de compreensão, interpretação e, 

principalmente, portabilidade de sentido. 

Portal apresenta, como proposta principal de experiência, a liberdade da resolução de 

enigmas espaciais, por meio de uma física própria, focada na mecânica de portais de 

teletransporte. Assim pensado, é notável o forte potencial de significação energético: em sua 

trajetória, é o corpo do jogador que é convidado a participar ativamente por meio do 

desenvolvimento de suas habilidades, constantemente instigadas e aprimoradas. Ao mesmo 

tempo, a ênfase principal de interação é dada ao aprendizado das mecânicas, que promovem a 

criação de estratégias pessoais por parte do jogador, transformando-se em ferramentas 

singulares de ação. A prioridade dada ao corpo, ao desenvolvimento de estratégias e de 

habilidades acaba por designar na experiência de Portal o predomínio da categoria da 

secundidade. 

Outro aspecto que permite tal identificação fenomenológica pode ser extraído do 

caráter descritivo em que acabou por se apresentar o diário do jogo, encontrado nos apêndices 

da dissertação. Ao elaborá-lo, ficou evidente o quanto a experiência das ações – o desenrolar 

das soluções dos enigmas espaciais – é o principal motor de construção de sua jornada. A 

apreciação das qualidades e reflexões acabou por perder espaço e ficar em segundo plano, 

pois o tempo a ser dedicado à ação é mais fundamental. A própria dinâmica do jogo exige 

uma postura rápida e prática por parte do jogador, menos contemplativa ou meditativa. 

Mesmo ao tentar registrar aspectos qualitativos e reflexivos de minha experiência pessoal, foi 

quase impossível não transformar meu diário em mais um guia de jogo ou walkthrough, 

recheado de estratégias e modos de agir. Novamente, é a segunda categoria peirciana que se 

mostra evidente: a descrição das ações e reações, da alteridade do presente imediato, 

sobrepuja as aparências e julgamentos. 

Ao se repensar os elementos analisados semioticamente, em sua grande maioria foi 

detectada a possibilidade imanente de induzir a ação do corpo e o desenvolvimento das 

habilidades – em particular, a precisão. Os momentos desencadeados em seu transcorrer têm o 
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potencial de proporcionar experiências instigantes, motivadoras, pois buscam desenvolver no 

jogador a capacidade de resistência e insistência, principalmente por meio da repetição e da 

alegria pessoal da conquista – de cada câmara, desafio e da batalha final – como recompensa. 

Mais uma vez, é exigido do jogador uma postura enérgica, primordialmente gamista como 

classificado por Upton, em uma clara busca pela superação e a vitória. Cabe ainda destacar a 

questão de seu gênero de linguagem, que, ao alterar a expectativa da convenção, acaba por 

apontar para si mesmo – para seu jogar, seu gameplay – e para o aprendizado ativo que 

demanda.  

No geral, portanto, é possível afirmar a predominância de seu potencial interpretativo 

no campo da secundidade, sendo seu interpretante imediato localizado na primazia do nível 

energético. No entanto, a experiência de Portal também origina interpretantes outros, de 

níveis emocional e lógico. Mesmo com a possibilidade de se identificar uma predominância 

fenomenológica, deve sempre ser recordado que as três categorias peircianas são onipresentes 

e simultâneas, em toda e qualquer experiência. 

No nível emocional, os interpretantes imediatos a serem considerados em Portal são 

principalmente aqueles resultantes da experiência das qualidades de suas formas. Ao se pensar 

a experiência total, do início ao fim do gameplay, a questão da reviravolta traduzida nos 

ambientes é aquela que mais se destaca. De início, tudo se resume às câmaras-teste e às 

qualidades e referências a que remetem: concreto, vidro, metal, cinza, frio, luzes brancas, 

assepsia, planejamento, controle, experiência, silêncio (ocasionalmente quebrado pela 

provocação de uma música agitada), tecnologia, ficção científica. Pelo caminho, índices de 

uma outra face, a dos bastidores de manutenção, em que, de repente, o jogador se vê 

arremessado, sem saída: degradação, sujeira, abandono, escuridão, caos, vermelho, luzes 

quentes, ruídos sinistros (forte retumbar de imensos pistões contra o concreto), 

estranhamento.  

Torna-se, assim, bastante evidente o potencial de provocar um choque na 

compreensão do contexto. O jogador, até então envolvido por um discurso de segurança e 

conforto – mesmo que por meio de mensagens irônicas proclamadas por uma inteligência 

artificial que lhe é indiferente -, vê-se repentinamente perseguido, acuado, com medo. O 

potencial espectro de emoções que podem ser provocadas é bastante instigante, evidenciado 

pela surpresa da traição. Em meio às variadas e potenciais emoções, o que a primazia da 

secundidade faz é tornar toda e qualquer qualidade mais prática, mais direta e clara, menos 

dramática. Um exemplo: tanto as câmaras, quanto os bastidores, por mais contrastante que 

sejam suas atmosferas, têm seus ambientes amplos, em sua maioria, e compostos por poucos 
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elementos. Com isso, fica fácil ao jogador – já acostumado com a dinâmica de funcionamento 

dos portais – planejar suas ações de maneira rápida, sem sofrer muitos desvios por distrações 

desnecessárias.  

Também a questão do afeto é trabalhada de maneira instigante, principalmente se 

considerada um modo de sentir que impulsiona um novo modo de agir, na estratégia 

aprendida com o incinerador: na primeira vez em que aparece, ele deve ser utilizado para 

destruir justo aquela que se fez a primeira e única possibilidade de relacionamento afetivo do 

jogador, o cubo companheiro. Depois, na batalha final, é como se o "trauma" – o afeto 

subsequente -, resgatasse a própria secundidade, no ato de jogar em si. A destruição das 

pequenas peças de personalidade de GLaDOS – que implora que sejam ignoradas, numa clara 

demonstração de afeto para com elas – é imediatamente compreendida como a ação 

necessária para derrotá-la, assim que o jogador se depara com o incinerador. Com isso, a 

desfragmentação final da IA, com suas peças sendo incineradas, uma a uma, acaba por tomar 

a forma irônica de uma sádica vingança. Destruir as peças de GLaDOS torna-se um ato quase 

gratificante, em memória a meu cubo companheiro e à minha própria condição de cobaia de 

experimento descartável; tanto a "morte" do cubo, quanto a minha quase aniquilação (também 

via incinerador), com seus intensos fatores emocionais, tornaram-se um forte elo em potencial 

para a internalização da estratégia. 

Por fim, serão discutidos alguns dos interpretantes imediatos de ordem lógica, 

aqueles potenciais emergentes principalmente do raciocínio e proporcionadores de possíveis 

modos de pensar. Em Portal, tal reflexão irá considerar principalmente seus aspectos de tema, 

do qual são extraídas duas das questões mais significativas à possível portabilidade de 

sentido: o homem, tornado cobaia, sobrepujado pela tecnologia que ele mesmo criou; e a 

imanente ambiguidade que permeia de maneira particular a ideia de livre arbítrio. 

Próximo ao final do jogo – mais precisamente, ao finalizar o último dos testes do 

experimento -, a inteligência artificial, companheira e motivadora, se revela mentirosa e 

traiçoeira. Em sua fuga, ao explorar as instalações de pesquisa, é possível ao jogador entender 

que tal tecnologia fora desenvolvida ali mesmo, como resultado de investigações em 

inteligência artificial e genética. Por fim, durante a batalha final, GLaDOS confessa ter sido a 

responsável por emitir uma neurotoxina que matara todos os pesquisadores do local. Esse arco 

narrativo segue de maneira precisa uma questão outra, muito trabalhada principalmente em 

obras de ficção científica: o desenvolvimento de uma inteligência artificial poder chegar a tal 

ponto de evolução e autonomia que ela passa a reconhecer sua superioridade em relação à 

condição humana, sua fragilidade e mortalidade, e opta por sua eliminação.  



 141 

Essa questão tem um forte potencial de crítica, principalmente em relação à 

prepotência humana e sua busca por criar vida inteligente, um ser semelhante a si, mas 

tornado imortal. A questão da imortalidade, inclusive, é enfatizada pelas constantes críticas e 

comentários maldosos da própria GLaDOS, principalmente em relação aos sentimentos e à 

mortalidade humana. Ao final, o próprio fato do jogador conseguir destruir completamente o 

hardware, mas não conseguir exterminar a IA – pois, em algum lugar, seu software ainda 

existe – é uma forma de demonstrar a possibilidade de permanência da tecnologia, sua 

superioridade imaterial frente à deterioração humana. Por outro lado, em Portal, a dita 

tecnologia imortal encontra-se, a princípio, fisicamente confinada às instalações do 

laboratório e sua ação não passa da observação e vigilância constantes do jogador (talvez, em 

uma das melhores referências ao panóptico já feitas na linguagem dos games). Como 

consequência, o jogador tem à sua vantagem justamente aquilo que a ela falta: movimentação 

e habilidades físicas. 

Aqui, o paradoxo criado pela livre movimentação do jogador, porém confinada em 

um espaço contido e controlado – as instalações – tem o potencial de fazer emergir uma nova 

reflexão: até que ponto existe, de fato, a liberdade de ação? A competência de livre uso dos 

portais tem o potencial de proporcionar ao jogador uma satisfatória impressão de livre 

arbítrio; no entanto, se vislumbrado em grande escala, seu percurso se demonstra sempre 

linear e limitado. Como resultado, o grande laboratório em muito se assemelha a uma grande 

caixa de experimentos, no qual o jogador – um humano anônimo, no contexto – cumpre 

perfeitamente o papel de cobaia, ao resolver os testes de maneira automática. O curioso é que, 

mesmo que tal condição já seja dada logo de início, quando recebe as boas-vindas de 

GLaDOS, é apenas ao se deparar com os esconderijos e a face "real" das instalações – os 

bastidores desmascarados – que o jogador consegue, de fato, perceber o significado (ou a 

gravidade) das circunstâncias. 

Saber ser uma cobaia de um experimento e o aceitar, realizando silenciosa e 

voluntariamente os testes propostos, em muito se assemelha à resignação que todo jogador faz 

à própria vida, sua submissão às regras impostas, em troca por participar ativamente de um 

mundo ficcional ao jogar um game. No entanto, o fato de descobrir, dentro de tal universo 

ficcional, que existe um outro mundo, além de seus horizontes, o qual, todavia é inacessível, 

tem o potencial de despertar o jogador para a noção de cativeiro. Todo esse jogo de ideias 

entre submissão e revolta, resignação e despertar, é possível de ser diretamente transposto 

para inúmeras situações do cotidiano: o ato de realizar tarefas cotidianas de maneira 
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automática tem a forte tendência a nos oprimir a sensibilidade, entorpecer a reflexão e, 

principalmente, prostrar nossas possibilidades de atuação na vida.  

Com isso, o despertar provocado em Portal tem em si imanente um potencial alerta 

para a necessidade de nosso próprio despertar da resignada rotina da vida: talvez seja 

necessário que busquemos experiências fora de nosso lugar comum, para poder perceber 

novos modos de olhar e agir no mundo. Como no game, muitas vezes na vida nossa liberdade 

de atuação é ilusória. Temos a sensação de ter pleno domínio sobre nossas decisões e 

condutas, quando, na verdade, vivemos enclausurados em expectativas culturais, sociais, 

políticas e, até mesmo, familiares. Em Portal, a partir de mecânicas dadas, é o próprio jogador 

que acaba por criar estratégias de ação que lhe são próprias. E é justamente aqui que reside a 

ambiguidade da liberdade dada pela posse dos portais: seu uso é livre, empoderador, mas 

permitido apenas dentro dos limites das instalações da empresa. O livre-arbítrio das 

ferramentas é, portanto, limitado pelo universo em si. Em mais uma nítida manifestação do 

domínio da secundidade, até mesmo seus interpretantes lógicos carregam em si a 

potencialidade de operar enquanto catalisadores da necessidade de uma ação a ser impelida, 

quando transposta ao cotidiano: o despertar. 
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CAPÍTULO 6 

O game em terceiridade: The Walking Dead 
 

Para se pensar o game sob o domínio da terceiridade, o game a ser analisado será The 

Walking Dead: Season One45, desenvolvido pela Telltale Games e lançado em 2012 para 

múltiplas plataformas (consoles, computador e dispositivos móveis). O game é uma aventura 

gráfica baseada na homônima série de quadrinhos, de Robert Kirkman (2003, 2006), que 

também foi adaptada para a televisão (2010)46. O contexto, nessas três mídias, é o mesmo: de 

uma hora para a outra, como em uma espécie de apocalipse, todas as pessoas que morrem 

acabam por ressuscitar na forma de mortos-vivos (ou zumbis)47, independentemente de terem 

ou não sido mordidos. Assim, passam a atacar e se alimentar de outros seres vivos, inclusive 

humanos. Não se sabe a origem ou se há um motivo para o início de tudo; todos estão 

infectados e, a princípio, não existe uma cura ou prevenção possível.  

Mesmo que presentes em um mesmo universo de discurso, as personagens 

participantes variam de acordo com cada adaptação midiática, sendo as protagonistas sempre 

exclusivas. No game selecionado, o jogador recebe o papel de Lee Everett, um ex-professor 

universitário que, condenado por um assassinato, estava sendo transportado para um presídio 

na Geórgia quando tudo começou. O destino acaba unindo o personagem a uma jovem 

menina, Clementine, da qual assume o papel de protetor. Ao partir para sua jornada, a dupla 

logo é integrada a um grupo bastante desorganizado de sobreviventes.  

O game, como um todo, tem seu foco principal nas relações e nos conflitos existentes 

entre os integrantes do grupo sobrevivente; os mortos-vivos acabam por ficar em segundo 

                                                
45 O game selecionado é o primeiro de uma série lançada pela Telltale Games, que atualmente possui outros 
três títulos: The Walking Dead: Season 2 (2013); Michonne (2016) e The Walking Dead: Season 3 (2016). 
Foi também lançado um episódio adicional, chamado 400 days, o qual conecta os acontecimentos finais do 
Season 1 com o início do Season 2. Cf. <https://www.telltalegames.com/ walkingdead/>. Acesso em: 19 
abr. 2017. 
46 Até o ano de 2017, foram duas as adaptações para a televisão: as séries The Walking Dead, atualmente 
em sua sétima temporada, e Fear The Walking Dead, em sua segunda temporada. Além da televisão, a série 
de quadrinhos também deu origem a diversos outros materiais, como outros jogos digitais (além daquele 
analisado aqui), livros e, inclusive, um jogo de tabuleiro. Uma lista dos materiais que expandem o universo 
pode ser vista aqui: <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(comic_book)>. Acesso em: 19 
abr. 2017. 
47 Nesse trabalho, optou-se pelo termo "morto-vivo" ao invés de "zumbi", a fim de manter a coerência com 
a obra referida: apesar de serem termos similares, a série The Walking Dead não utiliza o termo "zumbi" ou 
zombie, mas sim walker. E mais: nas primeiras traduções brasileiras dos quadrinhos, o próprio título foi 
traduzido como Os mortos-vivos. Cf. Kirkman (2003, 2006). 
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plano, como um mórbido pano de fundo determinante do drama humano vivenciado. A maior 

parte da interação se dá por meio de conversas entre as personagens e uma arma raramente é 

utilizada. Com isso, o game exige pouca ação direta por parte do jogador com relação à 

movimentação de seu avatar e suas habilidades motoras. As ações principais e significativas 

do gameplay se dão de forma predominantemente verbal: escolhem-se respostas específicas 

para cada diálogo, decisões estas que determinam de forma direta o contexto e a sequência da 

narrativa. Em certos momentos, as respostas têm um curto tempo determinado para serem 

escolhidas, o que eleva ainda mais o clima de tensão e o peso consequente da 

responsabilidade da decisão. É justamente aqui que é revelada a predominância da 

terceiridade de forma mais evidente: são as decisões éticas e morais do jogador que traçam 

seu caminho, pois determinam diretamente o desenrolar do enredo do game. Muitas vezes, a 

vida de cada uma das personagens está em jogo e são unicamente as suas escolhas que 

determinam a empatia, a lealdade, o respeito e a sobrevivência de cada um deles.  

Outro ponto forte da subjetividade do jogo é a presença constante da pequena 

Clementine. Ao acompanhar de perto e atentamente cada uma das atitudes e decisões do 

jogador, com quem ela cria um afeto quase paternal, a criança pouco a pouco toma 

consciência da personalidade e dos valores de Lee. Com isso, o game carrega em si imanente 

o potencial de provocar inúmeras reflexões – sempre intensificadas pelo peso da 

responsabilidade das decisões: como educar uma criança num mundo pós-apocalíptico, no 

qual se vive uma luta eterna e generalizada pela sobrevivência? Como manter algum vestígio 

de humanidade e esperança? 

 

6.1 Fragmentos do diário de jogo: The Walking Dead 

 

Fragmento 1: 
Assim que o game inicia, aparece o título do episódio na tela, Episode One: A 
New Day. Estou em uma viatura policial e, por meio da conversa com o oficial 
que me conduz, vejo que sou um assassino condenado a caminho da prisão de 
Macon, na Geórgia. Ao longo do trajeto, algumas instruções surgem na tela: 
primeiro, como escolher as respostas para cada interação, depois como mexer a 
câmera para olhar ao redor; por fim, como fazer ações específicas. A escolha de 
respostas ou de ações específicas se faz de maneira similar e bem clara: são no 
máximo quatro opções, cada uma associada a um dos quatro botões do lado 
direito de meu controle. Curioso: o silêncio também é uma opção válida de 
resposta. (APÊNDICE C, p. 230) 
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Figuras 39 e 40: Comandos aparecem seguidos de explicações na tela. Em cima, a interação de diálogo é 

ensinada; abaixo, um comando de ação indica o botão a ser apertado para chutar a janela. Fonte: The 
Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 2: 
Estou no quintal de uma casa que parece vazia. Ao explorar seu interior, ouço 
algumas gravações deixadas em uma secretária eletrônica: aparentemente, uma 
mãe tenta avisar a filha que seu pai não estava bem e foram para um hospital. A 
gravação é cortada bruscamente, quando ouço uma menina me chamar por um 
walkie-talkie encontrado em uma gaveta. Ao pedir que eu tenha cuidado, uma 
morta-viva me ataca por trás. Prestes a ser vencido, a menina que me chamara 
aparece com um martelo em suas mãos e, com ele, esmago a cabeça daquela que 
tentava me matar. A menina então se apresenta, Clementine, e aquela que eu 
matara era sua babá; seus pais foram viajar para a cidade de Savannah quando 
tudo começou. Eu me apresento de volta, Lee Everett, e prometo cuidar dela até 
encontrarmos seus pais. No fundo, por conta das mensagens ouvidas no telefone, 
acredito que não estejam mais vivos. (APÊNDICE C, p. 231) 

 

Fragmento 3: 
De volta à farmácia, tudo desmorona: ao abrir a área com o remédio para Larry, 
um alarme dispara, atraindo mortos que invadem o local. Temos que fugir. 
Durante a tentativa de resistência, outra decisão difícil: Carley e Doug são 
cercados. Novamente, devo optar por salvar um deles. Dessa vez, imagino que 
não terei tempo de salvar os dois. Por simpatia, acabo escolhendo salvar Doug; 
antes do ataque, Carley havia me ameaçado, pois sabia que eu era um assassino 
condenado. Sua postura havia me incomodado, pois fora totalmente gratuita: eu 
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não tinha feito nada contra ela ou ninguém ali. E mais ainda, meu crime fora 
totalmente passional: matei o amante de minha esposa, num ímpeto de raiva por 
tê-los pego no ato, em casa. Por isso, escolho salvar Doug. Carley é devorada. 
Saindo da farmácia, Larry vinga seu nocaute em mim: soca-me o rosto, o que 
me faz cair. Prestes a ser pego pelos mortos, Kenny retorna e me resgata. 
Partimos dali e encontramos abrigo no motel em que resgatamos Glenn. Este, no 
entanto, avisa que tem amigos em outra cidade, Atlanta, e que vai para lá ajudá-
los.48 (APÊNDICE C, p. 233) 

 

Fragmento 4: 
Matei os dois irmãos. Por fim, a família toda acabara. Clem ficou triste comigo, 
mas acredito mesmo que tenha sido o melhor que eu poderia fazer. Essa família 
matava pessoas para comer, em uma referência possível ao Massacre da Serra 
Elétrica: em uma fazenda, isolada no interior, ninguém teria como saber. 
Inclusive, ao longo de nossa estadia, confessaram ter feito o mesmo com 
visitantes anteriores: escolheriam um de nós para manter vivo e comer, e 
matariam os demais. Matariam ainda outras pessoas, se mantidos vivos.  
Mesmo assim, fiquei muito triste pela Clem. Quase perdi sua confiança, ela 
chegou a me temer. No caminho de volta ao motel, encontramos um carro 
totalmente abastecido de suprimentos, com as luzes acesas e portas abertas. 
Todos ficaram entusiasmados com o achado, menos Clem: a menina acreditava 
que aquilo tudo deveria pertencer a uma família que estava por perto e que 
retornaria logo, não deveríamos roubar. Optei por apoiá-la e pedi a Kenny que 
não mexesse nas coisas. De nada adiantou: ele e os demais levaram tudo o que 
podiam de volta ao acampamento. Mesmo sem conseguir influenciar a decisão 
do grupo, fiquei feliz por poder, com meu apoio, reconquistar parte da confiança 
de Clem. (APÊNDICE C, p. 236) 

 

Fragmento 5: 
Pego o pacote e levo a Lilly, para comprovar que não estava louca. No entanto, 
assim que saímos atrás do culpado, os bandidos – receptores das encomendas – 
atacam nosso acampamento. Invadem com tudo, com armas de fogo, atirando 
contra nós. Por sorte, Kenny, que já planejava deixar o motel com sua família, 
havia consertado um grande trailer: nele, todos nos abrigamos e conseguimos 
fugir. Na estrada, no entanto, uma triste surpresa: durante o ataque ao motel, 
algum dos mortos-vivos que também invadiram acabaram mordendo Duck. O 
menino, que agora não sai mais do colo da mãe, cai em um estado de 
semiconsciência por conta da infecção.  
Além disso, Lilly não se conforma com o que aconteceu e exige saber quem é o 
culpado pelo acordo; no fundo, ela tem a certeza de que é Ben, mas não tem 
como provar. Todos pedem que ela se acalme, mas sua postura apenas piora, o 
que faz com que Kenny se distraia e atropele um morto-vivo. O acidente faz 
com que todos desçam do veículo e, enquanto Kenny tenta retirar o morto preso 
entre as rodas, uma grande discussão se inicia: de um lado, Lilly acusando Ben, 
que nega ser o culpado; e, de outro, eu e Doug tentando acalmá-la. Num ímpeto 
de raiva, Lilly saca uma arma e atira contra Ben. No entanto, num impulso, 
Doug protege o garoto e é ele o atingido. Morre imediatamente.  
Lilly, desesperada, implora pelo perdão de todos: não era nele em quem estava 
mirando. Mesmo assim, não deveria ter puxado a arma. Não sabemos quem é o 

                                                
48 Aqui, o game tece com sutileza a coerência do universo de discurso: tanto nos quadrinhos, quanto na 
série de TV, a primeira aparição de Glenn é justamente em Atlanta, logo no início das histórias. Com isso, 
sua presença em Macon, antes de tudo, torna-se crível. 
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culpado. Não sabemos se é Ben e, agora, nunca saberemos se era Doug. Sua 
total falta de controle emocional matara nosso colega e, no meu ponto de vista, 
colocava a todos em perigo. Com isso, decido por impedir que nos acompanhe e 
a abandono, só e transtornada, no meio da estrada à noite. Mesmo sabendo que 
seria seu fim. Realmente, sua instabilidade me assustou e temo não só por mim, 
mas principalmente por Clementine. (APÊNDICE C, p. 237) 

 

Fragmento 6: 
Chegando a Savannah, mais um susto inesperado me desconcentra totalmente. 
Enquanto Clementine dorme, seu walkie-talkie recebe uma captação e Kenny a 
ouve comigo. A mensagem é de uma voz masculina, que diz estar feliz por Clem 
estar chegando a Savannah, onde finalmente poderiam se conhecer. Promete 
ainda estar com seus pais, que a estariam esperando ansiosamente. A menina 
estivera conversando com um desconhecido fora de nosso conhecimento durante 
esse tempo todo! E, o pior, não fazemos ideia de quem seja e do quanto ele 
poderia saber, sobre nós ou nossos planos. (APÊNDICE C, p. 239) 

 

Fragmento 7: 
De volta à mansão, Omid toma os remédios que Vernon recomenda e Molly 
opta por partir do grupo. Também o médico se despede e oferece a mim uma 
estranha oportunidade: diz que, se eu aceitasse, ele poderia ficar com 
Clementine. Diz que seu refúgio é bem guardado e que agora, sem Crawford, a 
menina teria mais chances de ser feliz ali. É claro que recuso. Só de pensar em 
me separar da menina, me desespero. Não abriria mão de Clem assim tão fácil. 
Ainda mais agora que temos finalmente um barco! Fora que... ficar em 
Crawford? Para que? Esconder-se para sempre? Recuso gentilmente, mas o 
velho se afasta contrariado. Ele nem mesmo considerara a hipótese de a menina 
não querer ir com ele.  
Depois disso, encontro Clem sozinha em um dos quartos, pensativa. Ao 
conversar, diz que gostaria de buscar pelos pais no dia seguinte, antes de 
partirmos. Digo-lhe que provavelmente não haveria tempo, pois a cidade estava 
cada vez mais perigosa. Ela então rompe em um choro sentido e recusa qualquer 
tentativa minha de amparo. Deixo-a e sento num sofá do mesmo aposento, onde 
acabo pegando no sono. Ao acordar, Clem não estava mais ali. Ao circular pela 
casa, vejo que está tudo vazio, não há ninguém. Novamente, fico nervoso. Parto 
para o quintal e, para meu desespero, ali, no chão, encontro seu boné. Nada da 
menina. Gritando por seu nome, corro para a rua e, próximo a uns entulhos, 
encontro um walkie-talkie. Ao pegá-lo, um morto-vivo salta do meio do entulho 
e me agarra, mas consigo me desvencilhar. No entanto... fui mordido. Eu. Fui. 
Mordido. Mal posso acreditar. O desespero. A raiva. A angústia. Cadê a 
menina? Vou morrer... não pode ser! (APÊNDICE C, p. 242) 
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Figura 41: Momento em que percebo que fui mordido.  

Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 8: 
Ao atravessar, saímos no quarto principal da mansão vizinha, quando recebo 
uma mensagem truncada de Clem. Ela consegue nos revelar onde eles estão 
escondidos: no mesmo hotel que seus pais ficavam nas férias, chamado Marsh 
House. Esse é nosso novo destino. De uma pequena sacada no quarto, 
conseguimos alcançar o teto da construção vizinha; no entanto, quando o último 
de nós ia pular, Ben, a pequena sacada cedeu, derrubando-o em um beco na rua. 
Kenny e eu descemos correndo para tentar resgatar o garoto, mas a tarefa se 
mostra impossível: parte da estrutura da sacada atravessara o peito do rapaz. 
Ainda vivo, ele implora por ajuda e seus gritos atraem mortos-vivos para o local. 
Grito com Kenny para sairmos dali, mas ele, arrependido por ter brigado tanto 
com o rapaz, tranca-me em segurança fora do alcance da horda e fica ao lado de 
Ben para tentar protegê-lo. Não consigo ver mais nada, há muitos mortos 
andando. Apenas ouço um tiro e assumo que Kenny deve ter atirado em Ben, 
para poupar o sofrimento do rapaz. Não pude mais ver Kenny, mas acredito que 
é impossível que ele tenha escapado dali com vida. (APÊNDICE C, p. 244) 

 

Fragmento 9: 
Depois de investigar alguns quartos, encontro aquele em que o homem está. Ele 
me rende, armado, e faz-me sentar em uma poltrona. Numa espécie de tête-à-
tête extremamente desconfortável, conta-me quem era e porque raptara 
Clementine. Ele, sua esposa e seu filho eram os donos do carro repleto de 
suprimentos que encontráramos no meio da floresta, aparentemente abandonado, 
quando escapamos da fazenda dos St. John. Naquela noite, seu filho havia 
desaparecido e, ao roubarmos suas coisas, sua esposa enlouqueceu. Ele diz que 
nossa pilhagem acabou com sua família, deixando-o só e desnorteado. Prestes a 
se vingar de nosso grupo, ele descobriu a presença de Clementine; passou a nos 
seguir e, quando começou a conversar com ela, pensou que seria um pai muito 
melhor do que eu. 
Digo-lhe então que eu não participara da pilhagem: no momento em que 
encontramos as coisas, eu e Clementime nos posicionamos veementemente 
contra, pois sabíamos que aquilo tudo deveria pertencer a alguém. Mas o grupo 
não nos ouviu. Ele retruca, dizendo que não importava e que eu deveria 
responder por todos. Passa então a questionar algumas das decisões por mim 
tomadas em nossa jornada até agora. Pelo jeito, Clem contara-lhe quase tudo que 
eu fizera e que a impressionara. Pergunta se teria sido mesmo necessário matar 
os dois irmãos St. John na frente da menina e respondo-lhe que sim, pois eles 
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eram perigosos e eu temia por uma retaliação. Depois, pergunta se eu me 
orgulhava por ter abandonado Lilly, sozinha, transtornada e deprimida, na 
floresta, no meio da noite; respondo que não, que estava arrependido e que 
jamais faria aquilo novamente, o que é sincero. Por fim, questiona por que eu 
decidira levar Clem comigo para Crawford, sabendo do perigo à sua vida que 
sua mera presença lá representava; respondo dizendo que jamais poderia deixá-
la sozinha para trás, e que, junto a mim, eu a protegeria com minha própria vida. 
Apesar de minhas respostas, o homem ainda insiste ser um pai melhor do que eu 
para Clem. Chama-me de monstro por minhas escolhas feitas, mas não me sinto 
assim. Sei que decisões muito difíceis foram feitas, mas, como Katjaa me 
dissera ainda no motel, as coisas certas a serem feitas muitas vezes são as mais 
assustadoras. O homem, então, passa a me ignorar e conversar com uma bolsa 
no chão, chamando-a pelo nome de sua esposa. Percebo que realmente ele não 
está em condições normais. Completamente entretido em discutir com ela sobre 
adotar mesmo Clem, mal percebe que a menina escapa do quarto onde ele a 
trancara e, numa indicação minha, pega uma garrafa e a quebra na cabeça do 
homem. (APÊNDICE C, pp. 244-245) 

 

 
Figura 42: O estranho raptor de Clementine faz um desconfortável interrogatório.  

Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

Fragmento 10: 
Desperto com os gritos de Clem, que diz ter nos arrastado para uma loja 
próxima e nos trancado ali dentro. Nervoso, imploro que abra a porta novamente 
– ela não sabe que fui mordido. No entanto, é impossível abrir, pois a porta se 
encontra emperrada. A única saída é pelos fundos, e seu acesso exige passar 
pelo segurança morto-vivo da loja. Minha condição piora muito e resolvo contar 
à garota. Digo-lhe que ela é forte e independente, que não precisa mais de mim 
para sobreviver. Ela chora, desespera, me abraça. Eu, jogadora, fico comovida 
com sua tristeza.  
Convenço a menina a algemar meus braços – o segurança carregava algemas -, 
para que eu não representasse um perigo à sua vida, e depois a ajudo a eliminar 
o morto para que a saída fosse liberada. Seguindo minhas instruções, Clem 
consegue matá-lo, o que a faz ter um pouco mais de segurança em suas 
capacidades. Digo-lhe que deve voltar ao trem, pois Christa e Omid lá estavam a 
esperando. Vem, então, a parte mais difícil: devo dizer-lhe que me abandone ou 
pedir que impeça de me transformar? Como exigir a uma garota de nove anos 
que mate seu paternal companheiro?  
Acabo optando por isso mesmo, e peço-lhe que atire em mim. Novamente, a 
menina desespera e chora, diz que não consegue. Conversamos um pouco, 
explico minha situação, que estava apenas piorando, e a convenço de que seria 
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muito pior se ela me visse em estado morto-vivo. Com isso, Clem é convencida. 
Aponta a arma para a minha cabeça, com seus pequenos braços tremendo, hesita 
um pouco. Chorei quando disparou. Tela preta. (APÊNDICE C, pp. 246-247) 

 

 
Figura 43: Perto do final, convenço Clem a não deixar que eu me transforme em um morto-vivo.  

Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

6.2 The Walking Dead como uma jornada semiótica 

 

6.2.1 O signo em si: forma, gameplay, regras 

 

Como já visto nas análises anteriores, para se pensar o game The Walking Dead 

enquanto signo em si mesmo é necessário refletir acerca das suas qualidades sensíveis e 

estéticas, contidas principalmente em sua forma – imagens visuais e sonoras, identificadas por 

um olhar mais contemplativo -, em seu gameplay – as mecânicas, o level design e a 

experiência física de jogar, vistos sob um olhar mais observacional – e em suas regras – as 

leis que tornam seu jogar possível, junto às interpretações simbólicas dele resultantes, 

consequentes de um olhar mais generalizador. Nessa primeira etapa, para melhor se 

compreender a produção de sentido, deve-se ter em mente principalmente as seguintes 

características do jogar já apresentadas: as heurísticas do game (escolhas, variedade, 

consequência, previsibilidade, incerteza e satisfação), suas mudanças de estado e sua 

autorreferencialidade.  

 

6.2.1.1 Primeiridade, qualidades, ícones: forma 

 

Antes de tudo, é muito importante ressaltar que o aspecto transmídia do game é 

determinante em todos os seus aspectos. Por fazer parte de um universo maior, composto por 
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outros meios de informação – principalmente, os quadrinhos e a série de televisão -, muitas de 

suas características remetem nitidamente a referências externas. No caso da forma, as 

referências mais evidentes se dão nas imagens visuais. A arte do game – sua modelagem de 

personagens, cenários e texturas, entre outros – aparenta uma relação direta com a arte dos 

quadrinhos, sua fonte original. Tal relação se faz icônica por sua semelhança e, ao mesmo 

tempo, indicial, pois aponta para uma linguagem outra. A modelagem, tanto de personagens, 

quanto de objetos e cenários, é feita de forma a dar uma impressão de bidimensionalidade: se 

alguém que não é familiar ao game repassasse todas as figuras apresentadas no diário do jogo 

e ao longo da análise, por exemplo, poderia ficar na dúvida se sua fonte não seria mesmo uma 

novela gráfica. Até mesmo as cores vibrantes, em alto contraste, e as texturas chapadas 

intensificam a impressão de duas dimensões. 

 

   
Figuras 44 e 45: À esquerda, uma das capas da série em quadrinhos, desenhada por Charlie Adrald.  

À esqueda, a capa do jogo. As semelhanças são mais evidentes na configuração da fonte de título  
e na dramaticidade de cores e contrastes. Fontes: <https://tinyurl.com/llyw33u> e 

<https://tinyurl.com/lozqebt>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

Em relação às cores vibrantes, seu uso é dado em oposição extrema aos quadrinhos, 

pois estes são em preto e branco. No entanto, a referência consegue ser mantida por meio do 

uso do forte contraste, intensificado nas cenas mais dramáticas e reduzido nas cenas mais 

melancólicas. Com isso, o contraste acaba por realizar uma relação também icônica com a 

atmosfera necessária a cada momento, de maneira similar a como é usado nos quadrinhos.  
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Figuras 46 e 47: Acima, a tensão do início da jornada é traduzida em cores quentes e fortes contrastes. 
Abaixo, a melancolia de se enterrar uma criança transformada é traduzida em tons pastéis com pouco 
contraste. Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

Ao se considerar o som, a dublagem das vozes também é um fator determinante para 

a manutenção icônica da dramaticidade. Realizada de maneira a ser percebida cada mínima 

mudança de timbre e tom, que variam do estridente da tensão e desespero ao aveludado do 

carinho e afeto, cada voz torna-se verdadeiramente icônica, pois permite transparecer a 

personalidade única e particular de cada personagem. Além da dublagem, os efeitos de som 

no geral também permitem manter a coerência do universo, garantindo a imersão por conta da 

ambiência – é como se o cenário, em suas mínimas reações, também falasse ao jogador. Já a 

trilha sonora é extremamente pontual, como em filmes de suspense, e varia de melodias 

dramáticas, que podem chegar a proporcionar a surpresa e o susto, a melodias profundamente 

taciturnas, que emergem principalmente em momentos de morte de personagens queridos. 

Por fim, a interface gráfica apresentada é bastante simples, pelo menos no 

Playstation 4, console em que foi realizada a análise. Cabe ressaltar o fato de que a interface 

varia bastante de acordo com a plataforma em que o game é jogado, principalmente ao serem 

considerados os comandos de ações. Em uma clara relação icônica com o controle que está 
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sendo utilizado, os comandos aparecem desenhados na tela em posições que indicam de forma 

direta os botões necessários a serem pressionados – em uma relação também indicial, por 

consequência. Com isso, a rapidez necessária em inúmeros momentos (como será visto a 

seguir no gameplay) é mais garantida, a depender da familiaridade do jogador com a 

plataforma de sua escolha. 

 

 

 
Figuras 48 e 49: A relação icônica-indicial dos comandos. Acima, a mira de ação controlada pelo jogador 
tem cada seleção de comando diretamente relacionada à posição e à cor do botão específico no controle, 
imagem abaixo: verde/triângulo/superior, rosa/esquerda/quadrado e azul/inferior/xis. Fontes: acima, The 
Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017); abaixo, disponível em:  

<https://tinyurl.com/zo8w7ek>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

Além da relação entre os comandos e os botões do controle, a tela em si durante o 

jogo apresenta poucos elementos gráficos no geral. Quando é movimentado apenas o 

personagem, seu andar, os itens gráficos desaparecem, dando espaço total ao cenário; ao 

mexer o manípulo da câmera, aparece na tela uma espécie de mira, ícone indicial, que serve 

para direcionar as demais ações da personagem, como interagir com alguns objetos ou acionar 

diálogos com outros personagens; não há barra de energia ou vida, apenas um inventário no 
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canto esquerdo central da tela, que mostra quais objetos estão na posse do jogador. O 

inventário, no entanto, não é acessível; seus objetos são utilizados apenas nos momentos em 

que são necessários, como será visto a seguir. 

 

6.2.1.2 Secundidade, a experiência física do jogar, índices: gameplay 

 

Passaremos então para os aspectos primordialmente indiciais encontrados ao longo 

do game. Também será pensado seu modo particular de ser como existente, seus índices de 

linguagem, as mecânicas de seu gameplay. Aqui, o aspecto transmídia é ainda mais 

determinante e evidente, principalmente em seu aspecto estrutural. Em uma relação 

diagramática clara com a estrutura de séries de televisão em geral e, em particular, com a série 

homônima, o game é considerado uma primeira temporada – The Walking Dead: Season 1 – e 

é dividido em cinco episódios. Cada episódio, que pode ser considerado uma fase do game, 

foi lançado entre intervalos de dois meses, também em referência a episódios de seriados. 

Para a análise, no entanto, foi jogada a versão final, com todos os episódios já inclusos.  

Como acontece na forma, tal relação icônica diagramática carrega em si um forte 

aspecto indicial, pois aponta para uma linguagem outra originária – na primeira, os 

quadrinhos; aqui, o seriado. Com isso, a própria estrutura do game também auxilia na 

manutenção da crença do universo de discurso maior. E mais: cada um dos episódios também 

apresenta uma estrutura interna relacionada de forma direta e semelhante aos episódios da 

série específica. Todos eles começam com cenas do episódio anterior (a partir do segundo, 

obviamente), narrados de maneira similar à televisão; seguem créditos de abertura e uma cena 

inicial jogável, sempre impactante, que termina com o título do episódio específico na tela; o 

episódio, então, transcorre normalmente e, por fim, encerra com cenas do próximo episódio 

(novamente narradas) e os créditos finais49. Em conclusão, pode-se dizer que o game como 

um todo é diagramaticamente relacionável a seriados em geral, enquanto seus episódios são 

diretamente relacionáveis àqueles específicos do mesmo universo. 

Além da estrutura, serão agora analisados seus três aspectos principais de mecânica: 

o point-and-click ("apontar-e-clicar"), os quick time events ("eventos de reação rápida") e as 

decisões de diálogo. Ao longo da jornada, o jogador tem o controle de andar, olhar ao redor, 
                                                
49 Fato curioso: no caso da análise, em que foram jogados os cinco episódios em sequência, a presença das 
cenas anteriores, próximas cenas e dos créditos finais, por cinco vezes, incomodou tanto quanto as suas 
presenças em uma maratona de episódios de série poderia incomodar. A diferença é que, no game, não era 
possível "avançar". 
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escolher respostas e, quando é possível interagir, surgem comandos de habilidades 

específicas. A imagem desses comandos, como já dito, respeita de maneira direta a posição 

mesma dos botões a eles relacionados no controle, ou seja, às mãos do jogador – em uma 

clara relação icônica indicial. Por conta de tal relação direta, as imagens de comandos e 

reações mudam de acordo com cada plataforma em que o game pode ser jogado. 

Os comandos de ação são sempre acionados por meio da mecânica do point-and-

click: o jogador utiliza de uma mira gráfica para explorar os ambientes – como se fosse uma 

investigadora de índices – e, quando é possível interagir, a mira se altera e indica um botão 

para acionar o comando permitido. A mira em si é composta por quatro semicírculos, 

dispostos em cruz, em uma relação icônica com os quatro botões principais do controle do 

console; assim, quando uma ação necessária surge, basta ao jogador pressionar o botão em 

posição equivalente ao mostrado na tela. Tal relação facilita o controle da situação por parte 

do jogador pelo hábito do gesto, sem a necessidade de ele parar e observar se está apertando 

ou não o botão correto. E mais ainda: quando a mira é posicionada sobre algum item ou local 

de interesse que pode ser explorado, ou ainda sobre um personagem com o qual é possível 

dialogar, seu nome surge no canto inferior esquerdo da tela, indicando com precisão a 

interação que será acionada.  

Já os quick time events são literais: eventos imediatos e imprevistos que exigem do 

jogador uma reação rápida. No game analisado, são utilizados principalmente nos momentos 

de briga, com mortos-vivos que atacam inesperadamente ou com outros humanos. São os 

principais proporcionadores da morte do jogador, em potencial. Sua mecânica reacionária, 

baseada na imprevisibilidade (o botão necessário para a reação é sempre diferente e aleatório), 

tem o potencial de traduzir de maneira satisfatória a tensão e a emergência em situações cujo 

controle está prestes a ser perdido. Também a aleatoriedade impede que o jogador possa se 

prevenir ou desenvolver qualquer tipo de habilidade específica – a não ser, claro, decorar 

melhor a posição de cada botão no controle. Com isso, os eventos acabam por funcionar como 

índices de ação, por excelência. 

Por fim, as decisões tomadas nos diálogos também se dão em uma relação direta com 

a posição dos botões. Cada interação com respostas inclui, no máximo, cinco opções de 

retorno: quatro são relacionadas aos botões do controle e o não-apertar é uma quinta opção 

válida, compreendida no contexto do game como silêncio. Em geral, nos momentos em que 

tais decisões têm o potencial de determinar a sequência da narrativa, o tempo da resposta é 

limitado por um temporizador; muitas vezes, o tempo de resposta é tão curto que nem mesmo 

é possível ao jogador ler e refletir sobre as opções disponíveis. São esses os momentos em 



 156 

que vemos o intenso potencial do peso das consequências como, por exemplo, quando um 

personagem acaba sendo morto por conta da resposta selecionada sob pressão. Uma vez 

morto por consequência de uma decisão do jogador, nenhum personagem retorna. Como nos 

quick time events, novamente o tempo de resposta emerge como potencial tradução 

convincente (e desesperadora) dos momentos de urgência do mundo da experiência. 

 

 
Figura 50: Momento de diálogo: Larry está prestes a bater em Kenny e o jogador deve, rapidamente, 

decidir se o apoia, impede ou se ausenta. Na parte inferior da figura, a barra temporizadora de resposta. 
Aqui, novamente, é possível ver a relação direta das opções de comando com os botões do controle. 

Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

O gameplay, para resumir, apresenta em si o potencial de traduzir de maneira muito 

coerente a experiência proposta: os modos de agir necessários em situações de sobrevivência. 

Como ocorre em Journey, a limitação de ações possíveis – apenas andar e só interagir quando 

possível – pode ser relacionada às nossas próprias limitadas habilidades humanas. Com isso, 

da fragilidade e limitada condição – também mencionada em Portal – emerge o potencial de 

criação de vínculo afetivo do jogador para com as personagens, principalmente com o 

protagonista. Esses vínculos, no entanto, serão melhor trabalhados posteriormente. 

 

6.2.1.3 Terceiridade, interpretação cognitiva, símbolos: regras 

 

Na terceira etapa, serão pensados principalmente os aspectos simbólicos do game, ao 

priorizar suas características de lei e seus elementos gerais. Incluem-se aqui tanto suas regras 

internas próprias, particulares ao seu universo de discurso, quanto suas características gerais 

de game enquanto linguagem estabelecida e reconhecida. Como regra geral, no game tem-se o 

predomínio do mínimo de interações. Alguns exemplos se dão na pouca exploração 

disponível e no inventário, o qual geralmente é limitado a itens que resolverão apenas o 
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próximo enigma necessário para prosseguir. Apesar de ser um game que envolve a eliminação 

de mortos-vivos, raramente o jogador carrega uma arma. 

É interessante aqui ressaltar como se dão os momentos de resolução de enigmas ou 

puzzles ao longo da história. De maneira geral, são denunciados por situações em que um 

grande problema deve ser resolvido, como no caso quando uma das personagens suspeita do 

roubo de suprimentos por algum integrante de nosso próprio grupo de sobreviventes. O passo 

a passo da investigação necessária acaba por funcionar como um exemplo prático do ciclo 

epistemológico pragmático – indução, dedução e abdução50 -, que se desenvolve por meio do 

reconhecimento de índices no cenário.  
 
Conforme procuro, acabo por encontrar índices devera estranhos: uma lanterna 
fora encontrada no lixo por Katjaa, por conta de um vidro quebrado; o vidro 
quebrado é encontrado próximo a uma parede; na parede, um imenso X 
desenhado em giz cor de rosa; o giz, é encontrado (por Duck, meu Watson) 
próximo à barricada; ao lado da barricada, fora da área protegida, encontro um 
pacote de suprimentos escondido. Alguém, de fato, estava roubando nossas 
coisas e deixando ali, como uma oferenda. (APÊNDICE C, p. 237) 
 

Apesar de tudo, os momentos de solução de enigmas são bastante escassos e 

espaçados. Em sua grande maioria, acabam por funcionar apenas como um incentivo 

compulsório ao jogador para explorar os ambientes, pois suas resoluções se revelam 

geralmente fáceis. Diz-se compulsório porque houve um momento – na minha experiência – 

em que a resolução de uma sequência de desafios revelou-se tão enfadonha ao ponto de 

incomodar. Houve um momento em que precisei descobrir como fazer funcionar uma grande 

locomotiva. A solução, no entanto, tornou-se uma sequência necessária de ações muito chatas, 

pois exigiu idas e vindas tão repetitivas que parte da imersão chegou a ser rompida; ainda 

mais porque eu estava envolvida em uma situação emocional de drama extremo – o filho de 

meu amigo havia sido mordido e estava prestes a morrer. Ser assim, então, forçada a realizar 

comandos – que apontavam diretamente para a natureza interativa da linguagem – acabou 

funcionando como um bloqueio para o meu envolvimento, pois se dava completamente contra 

a minha vontade de prosseguir a narrativa e resolver a tragédia familiar. Nesse caso, o 

interesse maior pela interpretação narrativa em detrimento do envolvimento interativo acaba 

por evidenciar o forte potencial da experiência sob a categoria da terceiridade. 

Por outro lado, os momentos de resolução de problemas também podem ser vistos 

como índices internos do próprio game, que acabam por funcionar como elementos de 

                                                
50 Cf. SOUZA, 2017. 
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autorreferencialidade; repetem-se ainda sob outra forma: de prenúncios (ou foreshadows) 

narrativos. Aqui, três são os principais exemplos que podem ser citados. O primeiro, logo no 

início, trata de uma mulher que fora mordida e que, a depender de uma decisão do jogador, 

pode ou não cometer suicídio. Para a análise, foi optado por permitir; como reação, o 

protagonista comenta que acredita ser melhor morrer do que se transformar em um morto-

vivo. Depois, ao final, o jogador deve novamente realizar uma escolha entre morrer ou deixar-

se transformar. O segundo exemplo de autorreferencialidade na forma de prenúncio se dá em 

um momento em que Clementine está brincando de fazer decalques com folhas de árvore, 

usando giz de cera. Mais tarde, em outro episódio, tal técnica é resgatada para permitir a 

leitura de instruções, que se encontram gravadas em baixo relevo em uma folha de papel. O 

terceiro e mais cruel dos exemplos é o fato de o jogador, no terceiro episódio, ensinar 

Clementine a usar uma arma para poder se proteger e, ao final, ser ela quem pode ou não lhe 

dar o tiro misericordioso. 

Mesmo assim, é possível notar o quanto o aspecto de gameplay acaba por tomar um 

segundo plano: apesar do contexto ser o de uma guerra pela sobrevivência contra mortos-

vivos, a experiência do jogo acaba por ter seu foco no grupo de sobreviventes que acompanha 

o protagonista-jogador e os conflitos morais e éticos envolvidos. Uma arma raramente é 

utilizada e a maior parte do tempo jogado desenvolve-se por meio de diálogos e da construção 

(ou destruição) de relacionamentos. Como dito no início desse capítulo, é como se os mortos-

vivos servissem como um pano de fundo mórbido para o drama humano experienciado. A 

ênfase na narrativa, reforçada pela jogabilidade limitada ao mínimo de ações necessário para 

determinar consequências (também majoritariamente narrativas) evidencia, novamente, a 

predominância da terceiridade em sua experiência. 

 

6.2.2 A relação signo-objeto dinâmico: contexto possível, tema, gênero 

 

Nessa segunda parte, para se pensar a relação do game com seu objeto dinâmico, é 

necessário refletir acerca da relação ele, enquanto signo estético, apresenta com seu contexto, 

ou seja, sua objetividade semiótica. Como já visto, no caso dos games, tal contexto pode 

apenas ser possível, uma vez que, em geral, lidam com universos ficcionais. Depois, será 

evidenciado o tema por ele apontado, ou seja, buscar-se-á definir uma possível intenção 

implícita de experiência inerente ao game. Tal identificação será auxiliada e reforçada por 

suas características próprias de gênero, compreendidas como generalidades convencionais de 

seu ser de linguagem. Para se refletir sobre a produção de sentido, nessa segunda etapa é 
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necessário ter em mente principalmente as seguintes questões do jogar, que também 

evidenciam o papel do corpo: a imersão, a agência e a presença; o equilíbrio entre o prazer e a 

frustração; como se dá a antecipação ao longo da jornada e seu encerramento; e qual a 

estratégia de envolvimento priorizada pelo game. 

 

6.2.2.1 Primeiridade, sugestão de aparência: contexto possível 

 

Como já mencionado, o game faz referência a um universo de discurso ficcional 

muito maior, que teve seu início na novela gráfica em 2003 e depois foi expandida, a partir de 

2010, na série de televisão. É interessante destacar que o escritor e autor dos quadrinhos, 

Robert Kirkman, participa ativamente da produção dessas três traduções midiáticas, o que 

acaba por garantir certa coerência na obra. No game, a história encontra-se costurada à dos 

quadrinhos e da série de televisão. Tal fato é evidenciado pela presença das personagens 

Hershel Greene e Glenn Rhee, que, no game, aparecem em um tempo cronológico interno 

anterior ao das outras mídias. Com isso, o jogo acaba por alimentar com fatos novos o 

histórico de personagens familiares, enriquecendo seu contexto possível, ou seja, seu universo 

de discurso como um todo. Glenn, por exemplo, encontra-se em Macon, junto ao grupo de 

sobreviventes do jogador; ao final do episódio, no entanto, separa-se dos outros, sob o 

argumento de possuir amigos em Atlanta que poderiam estar precisando de sua ajuda. Nos 

quadrinhos e na série de TV, Glenn aparece pela primeira vez já em Atlanta, reforçando o 

discurso construído no game.  

Hershel, por sua vez, recebe os visitantes e refugiados em sua fazenda de maneira 

amigável, dando-lhes o celeiro como espaço para abrigo. Na série e nos quadrinhos, no 

entanto, seu comportamento é arisco, ao ponto de destratar desconhecidos, e, em seu celeiro, 

está agora abrigada sua macabra coleção de mortos-vivos, pois ele acredita que um dia 

surgiria uma cura. No game, Shawn, filho de Hershel, acaba morto por uma invasão de 

mortos-vivos; o velho então culpa os visitantes por sua morte – o jogador, inclusive -, e a 

todos expulsa. Com isso, tais acontecimentos passam a poder funcionar como potencial 

motivo para a mudança de comportamento e início da coleção macabra da personagem, nos 

quadrinhos e na série de TV, como uma mera sugestão.  

Mesmo assim, conhecer o papel que Glenn e Hershel representam fora do game não 

é, de maneira alguma, imprescindível para a compreensão de sua narrativa. Porém, em outros 

dois momentos do jogo a referência a fatos externos pode ser mesmo determinante na ação 

requisitada do jogador. O primeiro deles se dá quando o jogador deve decidir se decepa ou 
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não seu próprio braço, que fora mordido. Tanto nos quadrinhos, quanto no seriado, existem 

personagens que passam por situações parecidas: têm um membro mordido que é 

imediatamente decepado, impedindo que a infecção fatal se espalhe pelo corpo. Caso o 

jogador tenha familiaridade com os fatos externos, ou o conhecimento colateral, optar por 

decepar o braço pode até parecer o mais sensato. No caso da análise aqui, no entanto, eu optei 

por não cortar, pois já havia passado muito tempo depois da mordida e, por conta de desmaios 

da personagem, eu sabia que a infecção já havia se espalhado.  

O segundo momento de referência externa se dá ao final do jogo, quando, para 

escapar do hotel March House, Clementine sugere que cobrir as próprias vestes de entranhas 

de mortos-vivos poderia ajudar a passarem despercebidos por uma horda. No seriado, há um 

episódio em que tal estratégia é utilizada e com sucesso. Mesmo que o conhecimento paralelo 

não seja exatamente determinante – não há uma escolha a ser feita aqui -, pode auxiliar o lado 

psicológico do jogador, ao reforçar a certeza de que a fuga será bem-sucedida. 

Por fim, vale ainda mencionar a relação sugerida entre o jogador e seu avatar, o 

protagonista Lee Everett. O passado da personagem é misterioso ao envolver um assassinato, 

do qual nunca se sabe ao certo se Lee é ou não o autor. E mais: em todos os momentos em 

que o crime é mencionado, o jogador tem à sua escolha todas as respostas possíveis da 

personagem, ou seja, sempre é deixado em aberto para o jogador decidir que tipo de postura 

assumir em relação ao caso. A personalidade assim ambígua do protagonista – sob a 

possibilidade de ser ou não um assassino de fato – é justamente aquilo que dá espaço ao jogar: 

são as atitudes e escolhas do jogador ao longo do game que definem melhor quem é Lee. 

Aqui, no entanto, avançamos para o domínio do tema, que será melhor trabalhado a seguir. 

 

6.2.2.2 Secundidade, rastro existente: tema 

 

Para poder ser considerado o tema, deve-se pensar em qual história está sendo 

contada e como, ou seja, investigar e identificar qual é a intenção principal sugerida pelo tema 

proposto ao longo do game. Em The Walking Dead, a história vivenciada preenche o papel 

central da experiência, ao ponto do game chegar a ser considerado por alguns como uma 

narração interativa, ou interactive storytelling. Em um evidente predomínio da terceiridade, 

enquanto domínio da semiose e dos interpretantes, sua jornada é construída principalmente 

por meio de interpretações, reflexões e decisões do jogador, em detrimento de momentos 

contemplativos extáticos ou de demonstração de habilidades. Como visto, seu gameplay é 

reduzido ao mínimo de interações necessárias, o que abre um enorme espaço para o lúdico 
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jogo reflexivo e interpretativo. Para que possa, então, ser extraída uma potencial intenção de 

experiência presente em seu tema, sua jornada será descrita de forma breve, ressaltando-se 

apenas alguns dos momentos de decisões significativas51.  

O jogo começa com Lee Everett a caminho da prisão, condenado pelo suposto 

assassinato do amante de sua esposa. Na viatura, o oficial encarregado acaba se distraindo e 

atropelando um pedestre desavisado, provocando um acidente. Lee escapa e presencia o 

oficial morto no acidente ressuscitar completamente alterado, pois o ataca, tentando morder. 

Ele então foge e acaba se abrigando em uma casa próxima, na qual encontra Clementine, uma 

garota de oito anos que ali mora. Seus pais haviam viajado para a cidade de Savannah em 

férias, quando a confusão se instalou. No entanto, por meio de mensagens ouvidas na 

secretária eletrônica, Lee desconfia que a cidade também sofrera um ataque e provavelmente 

os pais da criança não estariam mais vivos. Ele então oferece cuidar da menina. 

Dali, partem para a fazenda de Hershel Greene, não muito distante. Lá, Lee conhece 

Kenny, sua esposa Katjaa e seu filho Duck. Num trágico incidente com mortos-vivos, Shawn, 

filho de Hershel, acaba sendo morto, o que faz com que o velho expulse a todos os visitantes 

de sua propriedade. Kenny então oferece uma carona até o centro de Macon a Lee e Clem, e 

para lá se dirigem. Ao acabar a gasolina, todos se refugiam em uma farmácia que era 

propriedade da família de Lee, na companhia de novos sobreviventes: Carley, Doug, Glenn, 

Lilly e Larry. Em meio a um desentendimento, Larry passa mal por conta de um problema do 

coração, o que faz com que seja necessário acessar uma área de medicamentos protegida. Ao 

conseguirem, um alarme de segurança é acionado; seu barulho atrai a todos os mortos-vivos 

da região, o que força o grupo a bater em retirada. No pânico da fuga, Carley e Doug 

encontram-se emboscados – o jogador deve decidir qual deles salvar; para esta análise, Doug 

é salvo e Carley sucumbe.  

O grupo então encontra um novo refúgio, um motel ali próximo. Embora consigam 

se proteger dos mortos-vivos, outra grave ameaça atinge os sobreviventes: a fome. Depois de 

três meses ali abrigados, não há mais suprimentos. Durante uma busca por comida, Ben, um 

jovem adolescente, é resgatado. É ele quem revela ao grupo que todos que morrem acabam se 

transformando em mortos-vivos; até então, o grupo acreditava que a transformação dependia 

unicamente de uma mordida. Dois estranhos então se aproximam: os irmãos St. John, que 

buscam por gasolina, e o grupo fecha com eles um acordo em troca de alimentos e segurança. 

                                                
51 No diário de jogo encontrado nos apêndices da dissertação, é possível conferir outras decisões impostas, 
assim como quadros comparativos de opções realizadas por outros jogadores. 
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No entanto, na visita à fazenda dos St. John, Lee descobre que a família aderira ao 

canibalismo. Ao tentar alertar aos colegas, todos são capturados. Presos em uma câmara sem 

saída, Larry sofre um ataque do coração e Kenny, por medo da transformação, resolve 

esmagar sua cabeça com um pesado bloco de sal. O jogador deve então decidir se apoia o 

amigo e evita que o velho se transforme ou se ajuda sua filha, Lilly, a tentar ressuscitá-lo, sob 

o perigo de ser mordido. Para a análise, Kenny teve o apoio de Lee. Depois de matar toda a 

família – opção também escolhida aqui -, o grupo consegue escapar.  

 

 
Figura 51: Momento em que Doug e Carley são emboscados: cabe ao jogador decidir qual deles salvar. 

Fonte: disponível em <https://tinyurl.com/k7domh8>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

A caminho de volta ao motel, encontram um carro carregado de suprimentos. Uma 

nova decisão importante é necessária do jogador: apoiar ou não o furto dos suprimentos. Seus 

colegas insistem, mas Clementine é enfaticamente contra. Na análise, Lee apoia a posição de 

Clementine: ambos não concordam em saqueá-lo, pois parece pertencer a alguém. Mesmo 

assim, o grupo não lhes dá ouvidos e leva tudo. Mais tarde, descobre-se que os St. John 

tinham um acordo de troca de alimentos com um grupo local de bandidos. Ao eliminarem sua 

fonte de comida, eles se voltam contra o motel. Quando estranhamente deixam de atacar, Lilly 

começa a acusar alguém de estar roubando os suprimentos do grupo e entregando aos 

bandidos, escondido. Lee acaba descobrindo que alguém estava de fato roubando, pois 

encontra um pacote de remédios oculto. Ao recuperar o pacote, os bandidos se sentem 

novamente prejudicados e voltam a atacar o motel, forçando a todos do grupo abandonar o 

local.  

Depois do ataque, descobre-se que Duck fora mordido por um morto-vivo e, em uma 

nova discussão ainda sobre os furtos de suprimentos, Lilly acaba atirando acidentalmente em 

Doug, matando-o. Novamente, uma importante decisão: perdoar Lilly e permitir que prossiga 

viagem com os demais ou abandoná-la na estrada à própria sorte. Para a análise, por conta de 
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sua instabilidade emocional, Lee opta por abandoná-la, só, na estrada. Depois de dirigir por 

algum tempo, a estrada encontra-se bloqueada por uma locomotiva desativada, na qual 

encontram Chuck, um mendigo, que entra para o grupo. Lee e Kenny conseguem fazer a 

locomotiva voltar a funcionar e o grupo então parte rumo a Savannah, cidade portuária, na 

intenção de lá conseguir um barco e velejar para algum outro local seguro. Ao longo da 

viagem, no entanto, Duck piora, forçando a parada do trem. Sem resistir à perda do filho, 

Katjaa comete suicídio, abalando profundamente Kenny. A viagem é ainda mais uma vez 

interrompida mais tarde por conta de um caminhão nos trilhos. No local, conhecem dois 

novos sobreviventes, Omid e Christa, que também são incluídos ao grupo. 

 

 
Figura 52: Triste momento final de Duck: o jogador pode optar por acabar com seu sofrimento,  

no lugar de seu pai. Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura  
de tela da autora (2017). 

 

Já próximo a Savannah, uma surpresa desagradável: o walkie-talkie que Clementine 

carregava e parecia estar quebrado recebe uma mensagem. A voz, masculina, diz estar ansiosa 

pelo encontro com a menina, e ainda garante que seus pais estão com ele, aguardando 

ansiosamente. Lee toma o rádio da menina e, ao chegar à cidade, o grupo se abriga em uma 

mansão abandonada e fortificada. De lá, Lee e Kenny partem ao porto, em busca de um barco, 

mas não encontram nenhum. Encontram, por outro lado, Molly, mais uma sobrevivente. Ela 

então lhes conta que Savannah havia sido dominada por um grupo elitista, que havia roubado 

todos os suprimentos possíveis e os protegia atrás de muros feitos de corpos, em uma 

comunidade sob o nome de Crawford. E o pior: a pequena comunidade eliminava idosos, 

doentes e crianças, sob a desculpa de que eram fracos e vulneráveis. 
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Figura 53: O grupo de sobreviventes que chegou a Savannah, no gameplay realizado para a análise.  

Da esquerda para a direita: Christa, Omid, Kenny, Lee, Ben e Chuck.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 

Ao tentar retornar à mansão, Lee acaba separado do grupo por uma horda de mortos-

vivos e encontra refúgio nos esgotos da cidade. Por lá, encontra o corpo de Chuck, que 

também havia se separado do grupo, sendo devorado. Em busca de encontrar uma saída pelos 

labirintos subterrâneos, Lee acaba encontrando um grupo de sobreviventes, refugiados de 

Crawford, pois eram doentes em remissão. Seu médico, Vernon, ajuda Lee a encontrar o 

caminho de volta à mansão e, ao lá chegar, recebe a ótima notícia de que Clementine 

encontrara um barco escondido na garagem. Tudo o que precisam é de gasolina e bateria para 

fazê-lo funcionar, então decidem invadir furtivamente Crawford para conseguir. Aqui, uma 

nova importante decisão para o jogador: levar ou não Clementine consigo. Para a análise, 

mesmo sabendo do perigo do local (Molly dissera que eles matavam qualquer criança), Lee 

opta por levá-la. 

Uma vez na comunidade, o grupo descobre que Crawford, na verdade, caíra: estava 

agora dominada pelos mortos-vivos. Rapidamente, conseguem o que precisam e retornam à 

mansão. Vernon, ao se preparar para deixar o grupo, procura por Lee para dizer que gostaria 

de ficar com Clementine, pois acredita que seu refúgio é mais seguro para a menina. Lee 

recusa, deixando o médico contrariado. Mais tarde, Clementine pergunta se seria possível 

buscar por seus pais no dia seguinte, antes de partirem, mas Lee a informa de que 

provavelmente não seria possível, pois a cidade estava cada vez mais perigosa. A menina 

rompe em um choro inconsolável e, próximo a ela, Lee adormece. 

Na manhã seguinte, Clementine está desaparecida. Em meio ao desespero por 

encontrá-la, Lee se descuida e acaba sendo mordido por um morto-vivo. Aqui, uma nova 

decisão determinante: contar ou esconder a mordida do grupo. Para a análise, optou-se pela 
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sinceridade. Com isso, Lee consegue o apoio dos colegas para a sua busca pela menina e, 

acreditando ser Vernon o culpado, leva-os para o local de seu refúgio nos esgotos. No entanto, 

encontra-o vazio. Eles haviam partido. Nesse momento, o rádio de Clementine, ainda na posse 

de Lee, recebe uma mensagem: a voz masculina retorna, informando que está com a menina e 

desafiando Lee a encontrá-los. Clementine, no entanto, consegue revelar seu paradeiro: o 

hotel Marsh House, e para lá o grupo se dirige. No caminho, Ben sofre um acidente e é 

cercado; Kenny então se sacrifica, na tentativa de ajudá-lo. Com isso, Lee pede a Omid e 

Christa que cuidem de Clementine depois que ele morrer, o que lhe é garantido. 

Ao chegar no hotel, Lee se separa do casal e pede-lhes que esperem em segurança 

por ele e Clem no trem por onde haviam chegado; depois, parte para enfrentar o sequestrador 

sozinho. Ao encontrá-lo, o estranho explica seus motivos: era dele o carro repleto de 

suprimentos que o grupo encontrara e roubara na estrada. Como consequência, o homem 

perdera a família para os mortos-vivos e queria vingança. Mesmo com Lee afirmando não ter 

tomado partido no roubo, o homem deixa claro suas intenções de matá-lo e ficar com 

Clementine. No entanto, com a ajuda da menina, Lee consegue matar o estranho. Depois, para 

conseguirem escapar do hotel, que está cercado de mortos-vivos, Lee cobre as vestes da 

menina com entranhas de um outro cadáver, o que faz com que, pelo cheiro, sua passagem 

seja despercebida. No meio do caminho, todavia, Clementine avista seus pais – agora, mortos-

vivos – e Lee desmaia, por conta da infecção da mordida. 

Ao despertar, Lee vê que a menina os levou para o interior de uma loja, em 

segurança. Ao perceber que está quase se transformando, Lee dá instruções para que 

Clementine escape e encontre Omid e Christa, que a estão esperando. Depois, a mais dura e 

difícil decisão é imposta ao jogador: pedia que a menina o abandone ou que o mate, com um 

tiro na cabeça. Aqui, Lee pede à menina que impeça sua transformação, pedido este ao qual 

ela cede depois de certa e muito triste resistência. Ao final, depois dos créditos, Clementine é 

vista caminhando solitária em um campo aberto, provavelmente pelo interior de Savannah. 

Ao longe, ela vê duas silhuetas humanas caminhando. Depois de um breve momento, as duas 

silhuetas também veem a garota e param de andar. 

 

Em resumo, uma possível leitura do tema em The Walking Dead poderia ser feita da 

seguinte maneira: Lee, um típico personagem de histórias de mistério, possui um passado 

sinistro que inclui um assassinato. Afastado de sua esposa e família, acaba por receber uma 

segunda (mesmo que sinistra) chance de reconstruir a vida, junto a Clementine, menina órfã 

que cruza seu caminho. A jovem, pequena e fiel companheira, mas também durona, acaba 
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então por funcionar como um instrumento de sensibilização do protagonista, pois carrega em 

si o potencial de resgatar a humanidade, supostamente perdida, de Lee. Com isso, o principal 

tema pode ser considerado a possibilidade de construção de um relacionamento e a 

manutenção da esperança em um mundo devastado, no qual vive-se uma constante luta pela 

sobrevivência. Para isso, a necessidade de tomadas de decisão por parte do jogador torna-se o 

principal fator determinante de sua experiência, uma experiência com o potencial predomínio 

narrativo. 

Como resultado, o jogo acaba por tratar também da construção e evolução cruel e 

traumatizante das personagens em si, distanciando sua experiência daquela da jornada de 

outros games com o tema similar – como é o caso dos games Left 4 Dead e Dead Island, por 

exemplo, nos quais o foco maior se dá ao prazer e diversão da eliminação de mortos-vivos. 

De maneira diferente, a jornada aqui enfatiza de maneira predominante o caráter moral e ético 

das decisões do jogador. Também distinto do que ocorre em Journey ou em Portal, em The 

Walking Dead poucos são os momentos em que é permitido ao jogador entregar-se à 

contemplação de qualidades ou concentrar-se no desenvolvimento de suas habilidades 

motoras. Mesmo que qualidades existam e certas habilidades sejam necessárias, é na 

interpretação e no trabalho reflexivo que se dá a maior parte do jogar de sua jornada.  

 

6.2.2.3 Terceiridade, lei por convenção social: gênero 

 

A terceira parte a ser considerada dentro da relação do signo e seu contexto trata de 

pensar como as generalidades encontradas no game enquanto linguagem apontam para outras 

generalidades, da ordem de tipos de games existentes. Em outras palavras, busca-se aqui 

pensar como as mecânicas e regras usadas no jogo denunciam o gênero do qual o game faz 

parte: a aventura, e, mais especificamente, o subgênero da aventura gráfica, ou graphic 

adventure.  

Como mencionado antes, toda definição de gênero pressupõe tipos de gameplay, 

mecânicas e desafios específicos. Ao se afirmar que The Walking Dead faz parte do 

subgênero da aventura gráfica, é possível antecipar que o jogador deverá assumir um papel 

protagonista em uma história interativa, baseada principalmente em mecânicas de exploração 

e resolução de enigmas. De maneira geral, o foco do gênero de aventura sempre é a história 

em si a ser contada e, por isso, a estrutura de seus games acabam, com certa frequência, 

remetendo a outras mídias narrativas, como ao cinema ou à literatura. No caso do game aqui 
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apresentado, por exemplo, é evidente as referências diretas aos quadrinhos e à série de 

televisão homônimos, principalmente ao serem considerados seu roteiro e sua estrutura.  

O grande diferencial aqui, no entanto, é o imenso foco no desencadear narrativo por 

meio das decisões em diálogo, que acaba por deixar as questões de exploração e resolução de 

enigmas em segundo plano. Assim, sua experiência dá espaço à potencial reflexão acerca do 

drama psicológico e do aprofundamento e desenvolvimento das personagens, ao ponto do 

game passar a ser considerado, como já mencionado, uma narrativa interativa. De qualquer 

forma, mesmo com escassos desafios e explorações, a identificação com o gênero ainda se faz 

possível, principalmente pelo uso que faz da mecânica do point-and-click, como visto em seu 

gameplay, mecânica essa amplamente assimilada a aventuras gráficas em geral. 

 

6.2.3 O interpretante imediato predominante e algumas interconexões 

 

Agora, a terceira e última etapa busca refletir sobre a predominância fenomenológica 

do interpretante imediato em The Walking Dead, ou seja, sobre seus possíveis efeitos ou 

processos interpretativos, a partir da reflexão das relações do game enquanto signo em si e do 

game com seu objeto dinâmico. Para isso, serão nele evidenciados os elementos que durante 

sua experiência ressaltam modos de sentir – os elementos contemplativos, com alto poder de 

sugestão, como qualidades de sentimento -, modos de agir – elementos que destacam a ação 

física a ser impelida, quando o corpo ganha maior destaque -, e modos de pensar – elementos 

que ressaltam a necessidade de regras interpretativas internalizadas, que enfatizem, por 

exemplo, reflexões éticas e morais. Nessa etapa, a produção de sentido é enfatizada 

principalmente pelas possibilidades imanentes de compreensão, interpretação e, 

principalmente, portabilidade de sentido. 

Como dito no início da análise, uma das ambições de The Walking Dead é instigar o 

jogador a lidar com relações pessoais e conflitos existentes entre os integrantes de um grupo 

de sobreviventes. Em um contexto apocalíptico, a presença dos mortos-vivos acaba por torna-

se um sombrio pano de fundo, em um duplo papel de catalisador da derrocada da civilização e 

determinante principal do drama humano vivenciado. Por meio da melhor observação de seus 

elementos, via método fenomenológico, constatou-se que o game se encontra sob o domínio 

da terceiridade, ao propor, enquanto objetivo principal, a indução de reflexão, via escolhas 

morais e éticas que determinam o andamento da narrativa do game. Com isso, a experiência 

de aprendizagem e o peso da responsabilidade pelas escolhas são fatos potenciais constantes.  
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Sob a predominância sensório-motor-cognitiva, games em terceiridade são aqueles 

que tendem a priorizar experiências de aprendizado e educação, principalmente através do 

questionamento pessoal e do mundo. Tal questionamento tem o potencial de surgir quando 

propõem diferentes contextos imaginários, como, por exemplo, quando fazem uso de 

distopias, utopias e conflitos morais. Ao suscitar reflexões pessoais por parte do jogador 

perante suas atitudes, podem, inclusive, proporcionar-lhe o autoconhecimento. Em The 

Walking Dead, podem ser destacados dois momentos em que tal processo de autocrítica e 

autoconhecimento (geradores de novos hábitos, por excelência) se apresenta com a maior 

força em potencial. 

O primeiro deles se dá logo no primeiro capítulo. Em determinado momento, o 

jogador é deparado com uma mulher sobrevivente, Irene, que havia sido mordida. Não 

havendo mais salvação possível, a mulher pede a Lee que lhe entregue uma arma, para que ela 

mesma possa evitar a própria transformação. Cabe ao jogador decidir abrir mão ou não de 

uma arma, por compaixão por uma desconhecida: 
 
Depois de muito trabalho, conseguimos eliminar os mortos e libertar a mulher 
do quarto em que se trancara. No entanto, uma triste surpresa: ela fora mordida. 
Não havia mais o que fazer. Ela então nos pede uma arma para que acabe com o 
próprio sofrimento, o que se mostra outra decisão difícil: se eu entregar, ela 
pode se voltar contra nós (acho difícil) ou podemos ficar com uma arma a menos 
(o que seria péssimo); se eu não entregar, a mulher teria um destino pior do que 
a morte. Acabo optando por dar-lhe a arma. No entanto, algo inesperado: 
aguardo ali mesmo para pegar a arma de volta, depois que a moça, Irene, se 
mata. Fico bastante triste com a situação, mas não havia mesmo o que fazer. 
Penso que se fosse comigo, também tentaria impedir minha transformação. 
(APÊNDICE C, p. 233)  

 

O segundo caso, já mencionado algumas vezes, trata de participar ou não da 

pilhagem de suprimentos encontrados em um veículo, supostamente abandonado. Enquanto o 

grupo decide que tais suprimentos eram indispensáveis, Clementine se coloca contra, de 

maneira enfática: 
 
No caminho de volta ao motel, encontramos um carro totalmente abastecido de 
suprimentos, com as luzes acesas e portas abertas. Todos ficaram entusiasmados 
com o achado, menos Clem: a menina acreditava que aquilo tudo deveria 
pertencer a uma família que estava por perto e que retornaria logo, não 
deveríamos roubar. Optei por apoiá-la e pedi a Kenny que não mexesse nas 
coisas. De nada adiantou: ele e os demais levaram tudo o que podiam de volta ao 
acampamento. Mesmo sem conseguir influenciar a decisão do grupo, fiquei feliz 
por poder, com meu apoio, reconquistar parte da confiança de Clem. 
(APÊNDICE C, p. 236) 
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Para melhor compreender o intencionado, cabe aqui uma breve reflexão pessoal: em 

ambos os casos, na experiência de minha jogada, eu me colocara no lugar dos mais fracos. 

Com isso, notei o quanto estava mais preocupada com a manutenção de minha própria 

humanidade e compaixão, acima da preocupação com minha própria sobrevivência. No 

entanto, ao vivenciar a segunda situação, quando o grupo resolveu ignorar minha decisão e 

tomar os suprimentos de qualquer maneira, pensei se eu não estava, de fato, agindo mal: 

precisávamos da comida e eu estava ainda cuidando de uma criança. Voltei a considerar o 

caso anterior, de Irene: quase perdera uma arma para uma mulher que já estava condenada. 

Talvez agora eu precisasse mesmo passar a sacrificar parte de minha consideração pelo 

próximo e ser um pouco mais egoísta. E, mais ainda: a depender das escolhas do jogador, das 

minhas escolhas, a lealdade e a confiança das demais personagens também poderia ser 

comprometida. Em outras palavras: se eu mantivesse minha postura altruísta, poderia ainda 

acabar gerando brigas e sendo abandonada pelo grupo. Optei por tentar mudar minha postura. 

Em um nítido processo pessoal de autocrítica e auto(re)conhecimento, além dessas 

duas citadas há ainda outras situações no game em que a potencial demanda pela criação de 

novos hábitos se faz necessária. O destaque dado à propensão de provocar tais reflexões 

morais e éticas é ainda mais evidenciado se comparado aos escassos momentos de 

contemplação – primeiridade – ou exigências de habilidades – secundidade – em sua 

experiência de jogar. Torna-se, então, mais do que evidente a predominância de seu potencial 

interpretativo no campo da terceiridade e, por isso, seu interpretante imediato acaba sendo 

localizado na primazia do nível lógico.  

No entanto, mesmo sendo possível identificar uma predominância fenomenológica, 

as três categorias peircianas são sempre onipresentes e simultâneas em toda e qualquer 

experiência. Por isso, na experiência do game, também é possível identificar interpretantes 

imediatos do tipo emocional e energético. Enquanto interpretantes imediatos emocionais, o 

aspecto que mais ganha relevância ao longo da análise trata do forte potencial de criação de 

vínculos afetivos, que intensifica a dramaticidade da história e das decisões a serem tomadas. 

O desenvolvimento das personagens como um todo, sua evolução no contexto, dá-se de forma 

carismática, o que aumenta o potencial para o choque e a tristeza quando algo dá (muito) 

errado – como a morte de Duck e o sumiço de Kenny, por exemplo.  

É também interessante de destacar que, no game, a maioria das personagens são 

elaboradas de tal forma humana que potencializa a criação de tais vínculos afetivos. Como 

exemplo: as mulheres que aparecem e atuam não são estereótipos jovens com roupas sensuais; 

nos momentos em que uma personagem mulher demonstra poder, como Carley, ele decorre de 
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suas habilidades e autoridade, não pela sedução; e sobreviventes de câncer em remissão, são 

postos em evidência, como um problema real a ser considerado em casos críticos extremos. É 

como se cada personagem carregasse suas histórias passadas e expectativas futuras, numa 

compulsória alteridade sobre a qual o jogador é obrigado a ponderar. As personagens não 

parecem ser tratadas como objetos que preenchem lacunas e espaços do jogo, mas sim 

humanos que, como o jogador, buscam pela sobrevivência. 

O vínculo afetivo é ainda mais intensamente posto à prova nos momentos mais 

tensos, em que se deve salvar uma pessoa em lugar de outra, por exemplo. Tais impasses 

carregam em si a mesma natureza maldosa e mórbida dos quadrinhos e da série, nos quais 

personagens mais antigos, fortes e queridos acabam sendo mortos em um piscar de olhos, 

muitas vezes pelos motivos mais supérfluos ou aleatórios possíveis de se imaginar. O 

exemplo máximo, acredita-se, culmina na morte do próprio protagonista. Lee, professor de 

história universitário negro, próximo dos trinta anos, está longe de ser enquadrado como o 

tipo padrão de protagonista encontrado nos games, fato que já apresenta certo potencial de 

criação de vínculo por sua humanidade. Somado a isso, sua morte, ao final, carrega o poder 

de afetar ao jogador profundamente, principalmente por conta de seu carinho por Clem, 

intensificado ao longo do jogo. Assim, sua proximidade e intimidade acabam por revelar uma 

relação clara entre as personagens, uma relação entre duas pessoas que precisam uma da 

outra, por inúmeros motivos; próximo ao fim, é possível inclusive notar que, assim como 

Clem precisa de Lee, Lee precisa de Clem em sua vida, para conseguir sobreviver e suportar 

esse novo mundo.  

Já os interpretantes imediatos energéticos são aqueles da ordem da ação e reação, ou 

seja, resultantes de todos os elementos impulsionadores de ação internos ao universo do 

próprio jogo. Em The Walking Dead, tais interpretantes emergem principalmente das 

mecânicas escolhidas para o próprio desenrolar da história, com destaque aos quick time 

events e aos temporizadores de respostas. São estes os elementos que melhor apresentam o 

potencial de traduzir a urgência das decisões, uma vez que refletem as sensações de rapidez e 

imediaticidade bastante característicos a momentos fatais, como, no game, o desvencilhar-se 

brusco de um morto-vivo faminto. O combate no game nunca chega a ser confortável ao 

jogador, no sentido de poder ser feito sob o domínio das habilidades necessárias. Por conta 

dos quick time events, a aleatoriedade de comandos necessários para reagir e a 

imprevisibilidade de cada momento de conflito impedem o desenvolvimento de qualquer 

habilidade – como a precisão, por exemplo -, o que faz com que cada embate seja singular, de 
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vida ou morte. Aliás, o jogo como um todo nunca trata acerca de domínio de habilidades 

específicas, sendo que, muitas vezes, o sucesso depende principalmente da sorte. 

Entre interpretantes emocionais e energéticos, o que a primazia da terceiridade tende 

a fazer é tornar toda e qualquer qualidade e reação mais reflexiva e lógica, ou seja, 

imediatamente relacionáveis a motivos outros terceiros, como, no caso, as decisões tomadas 

pelo jogador. É como se os aspectos das qualidades e das ações tomassem um segundo plano 

e funcionassem, de certa forma, como um reforço da atmosfera pretendida. As qualidades que 

ressaltam a dramaticidade, como o forte contraste das cores e a semelhança pictórica aos 

quadrinhos, somadas às ações que traduzem a urgência da tomada de decisões, reforçadas 

pelos quick time events e temporizadores de respostas, funcionam como alicerces essenciais 

para a narrativa densamente psicológica a ser construída pelo e para o jogador.  

Agora, em relação às principais ações determinantes da narrativa do game: as 

escolhas. Embora sejam, de fato, o foco central de seu gameplay, as possibilidades não são tão 

amplas assim. Em outras palavras, a narrativa do jogo não possui uma estrutura 

complexamente rizomática com milhares de possibilidades distintas; nem mesmo há finais 

diferentes, por exemplo. Como em um curioso paradoxo, suas escolhas acabam por revelar 

serem de uma outra ordem: a de limitação de possibilidades de ação, como ocorre em nossa 

própria vida.  

Para começar, nem toda decisão de diálogo altera de maneira significativa o 

desenrolar da história, apenas algumas poucas. Há, inclusive, momentos em que a decisão do 

jogador é atropelada pela decisão de outras personagens do jogo, o que pode até gerar-lhe 

certa frustração (a frustração da alteridade). Por isso, diz-se então que são escolhas limitadas: 

muitas vezes, o jogador pode se encontrar em pleno debate mental desesperado, na tentativa 

de conseguir decidir o que pode ser melhor ou não – roubar os suprimentos necessários ou 

deixar de comprometer outra família – e, por fim, o que escolhe acaba por ser em vão. Ou 

ainda, sua decisão tem uma consequência imprevista que acaba comprovando poder não ter 

sido a melhor, como matar o pai de Lilly, o que faz com que ela deixe de ajudar Lee em um 

acirrado combate posterior.  

Por último, tem-se os casos em que as escolhas feitas pelo jogador desenrolam em 

ações mal interpretadas por ele, na hora da decisão52, ou ainda, momentos em que a pressão 

                                                
52 Um exemplo simples e claro: durante a análise, logo no início do jogo, uma personagem interroga Lee 
como este conheceu Clementine. Como ambos já haviam combinado de permanecer juntos até 
encontrarmos os pais da menina, optei por responder que era seu cuidador. Em resposta, no jogo, Lee 
mente e diz ser o cuidador da menina, que fora contratado por seus pais. Não era a minha intenção mentir, 
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pela escolha rápida de uma resposta é tanta, com o temporizador diminuindo em tão alta 

velocidade, que o jogador nem mesmo tem o tempo necessário para ler a todas as opções 

disponíveis. Com isso, acaba optando pela primeira que parece ser boa, mas que, muitas 

vezes, não era exatamente aquela que gostaria. Nesses momentos, a secundidade tal qual 

alteridade acaba por arrebatar as intenções do jogador; tal arrebatamento, no entanto, é tão 

significativo ao jogo quanto todas as decisões feitas sob preciso escrutínio: como em 

situações emergenciais da vida cotidiana, nem sempre temos o tempo necessário para ajudar, 

ou até mesmo salvar, outras pessoas em necessidade.  

E, o principal: temos de viver com as consequências de nossas escolhas. Essa, a 

princípio, é aquela considerada a principal lição, quanto à potencial possibilidade de 

portabilidade de sentido, imanente em The Walking Dead. O principal embate em que o 

jogador se encontra imerso, o iminente colapso da civilização e a tentativa da manutenção da 

humanidade pelo afeto, tem o potencial de funcionar de maneira determinante em suas 

escolhas. Questões como aderir a uma postura egoísta ou altruísta, saber o que é certo ou 

errado: nada se resolve assim, de maneira fácil e dialógica no mundo do game. Como visto na 

breve reflexão pessoal apresentada, há nuances. A vida, mesmo a de Lee, não é feita de 

radicalidades; nem mesmo em uma situação extrema de sobrevivência.  

A vivência de tais dilemas encontra exatamente na linguagem dos games um espaço 

ideal de desenvolvimento, ao permitir um livre brincar e testar de alternativas. Neles, 

podemos fazer escolhas sem ter de enfrentar suas consequências reais, escolhas muitas vezes 

distantes moral e eticamente daquelas que seriam feitas em nossas próprias vidas. The 

Walking Dead tem em si imanente o potencial de tratar justamente sobre esses pequenos 

espaços íntimos, existentes em toda construção de personalidade e relacionamento. Não trata 

de salvar o mundo ou de ser nele um grande herói. Trata de se fazer aquilo que se acredita ser 

o melhor possível, mesmo que o melhor signifique optar pelas ações mais cruéis e difíceis. 

No entanto o game (a vida) dá voltas. Será aqui relatado, por fim, uma outra 

importante parte de meu jogar, que muito bem define como minha experiência ficou marcada 

em particular. Em determinado momento do jogo, depois do caso do carro pilhado, Lee e 

Kenny estão novamente à caça de suprimentos quando acabam cercados por mortos-vivos. 

Em um ponto afastado de onde estão, vê-se uma sobrevivente desconhecida ser mordida; em 

meio ao seu desespero, a mulher começa a gritar por ajuda, o que faz com que todos os 

                                                                                                                                                   
mas acabara interpretando errado a opção "Dizer ser o cuidador da menina". Em consequência à minha 
mentira, Clementine desaprova minha resposta. 
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demais mortos-vivos se afastem de nós e sejam atraídos para lá. Surge, então, uma escolha: 

posso atirar na cabeça da mulher à distância, poupando-a de seu sofrimento, mas atraindo aos 

mortos de volta para onde estamos; ou posso deixá-la agonizando, em meio aos gritos, e 

garantir que Kenny e eu tenhamos tempo suficiente para pegar os suprimentos necessários. 

Depois de muito considerar e determinada a alterar meus hábitos de conduta, opto pela razão 

em lugar da emoção. Enquanto saqueamos, os gritos da mulher nos acompanham, dando 

forma a uma espécie de temporizador mórbido que indica quando devemos partir. Seus gritos, 

agudos, angustiados, desesperados, desconcentram-me completamente. Que tipo de ser 

humano eu estava escolhendo ser?  

Arrependo-me, imediatamente, da opção selecionada. Nem mesmo sei o quanto esses 

suprimentos são necessários de fato. A mulher, no entanto, estava ali, naquele momento, e 

poderia ter sido poupada. Eu poderia tê-la ajudado. No fundo, senti-me um monstro. Tal 

decisão, depois, mostrou-se completamente indiferente para a determinação do 

prosseguimento da história. No entanto, não fora indiferente para mim. Fora significativa. 

Fez-me refletir sobre minha própria atitude, sobre o quanto eu estaria, de fato, disposta a 

sacrificar de minha humanidade. Descobri, da pior maneira, que não estava tão disposta 

assim. Se outra situação similar se apresentasse, não deixaria Lee fazer aquilo novamente. Eu 

jamais faria.  
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Considerações finais 
 

Esta pesquisa desenvolveu-se na intenção de refletir sobre o principal 

questionamento: como os games poderiam ser capazes de proporcionar àquele que os 

experimenta uma vivência com características significativas? E mais: até que ponto 

qualidades tão diversas quanto a contemplação, o acaso extático, a aprendizagem e o 

autoconhecimento são também aspectos envolvidos no ato de jogar? A Estética, 

fundamentada nas categorias universais fenomenológicas como concebida por C. S. Peirce, 

surge então como um possível caminho para se poder pensar quais tipos de experiências essa 

linguagem é capaz de criar.  

Sobre o alicerce da teoria peirciana, que define uma estética cuja prioridade se dá no 

crescimento da potencialidade da razoabilidade concreta, os games passam a poder serem 

vistos enquanto razão criativa corporificada e materializada no mundo. De maneira mais 

específica, tal corporificação é dada sob o predomínio das categorias universais peircianas, 

fato que aqui pode ser comprovado ao ser detectada a tendência ao privilégio fenomenológico 

na experiência de cada jogar proposto. Assim, o interpretante imediato, ao ser localizado na 

primazia de uma das categorias, permite a criação de cartografias de experiências possíveis. 

Em outras palavras, permite antever a potência da mudança de hábitos a partir do jogar, 

traduzida em modos de sentir, de agir e de pensar. 

Para poder então refletir acerca dos interpretantes imediatos via estética semiótica, 

passou-se a se pensar: como olhar para os games em si? Seria necessário analisar alguns dos 

elementos de sua linguagem que deveriam ser capazes de trazer algumas explicações sobre as 

razões que fazem os games terem tanta penetração junto aos seus usuários. O passo seguinte, 

portanto, foi selecionar quais dos elementos da linguagem deveriam ser considerados, a partir 

de suas principais características e modos de produção de sentido.  

Com isso, em cada game selecionado, a análise tentou levar em consideração: as 

qualidades das heurísticas – das escolhas, da variedade, das consequências, da previsibilidade, 

da incerteza e da potencial satisfação –; a relevância da ação do jogador para a mudança de 

estado; a qualidade da imersão, determinada pela agência e determinante da sensação de 

presença no mundo virtual; o potencial de prazer e de frustração imanentes; as possibilidades 

de antecipação e encerramento consequente; as estratégias de envolvimento priorizadas pelos 

games, extraídas de seus gêneros e discursos de lançamento (por meio de entrevistas, prévias 
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e propagandas); e a potencialidade de portabilidade de sentido, que foi averiguada, 

principalmente, pelas possibilidades em potencial de compreensão e de interpretação.  

Na sequência, passou-se às análises propriamente ditas. Para a investigação, foram 

selecionados três games, Journey (2012), Portal (2007) e The Walking Dead (2012), nos 

quais foram investigados e discutidos seus aspectos de linguagem a partir da fenomenologia, 

estética e semiótica peirceana, no objetivo de encontrar uma predominância fenomenológica 

no interpretante imediato de cada um, ou seja, em seu potencial imanente de significar. Como 

resultado das análises, verificou-se a primazia fenomenológica da primeiridade, da 

secundidade e da terceiridade em cada uma de suas experiências, respectivamente, o que 

acabou por também constatar, como resultado geral, a existência de três possíveis cartografias 

semióticas de experiências estéticas dos games, inspiradas nas categorias universais 

peircianas.  

Com isso, pode ser por fim afirmado que os games, enquanto experiências estéticas 

semióticas, têm o potencial de apresentar novos modos de sensibilização do sentir, do agir e 

do pensar, ou seja, carregam em si certo potencial de criação ou modificação de novos 

hábitos. A partir do momento em que novas experiências podem gerar memórias afetivas e 

determinar nossa conduta futura na vida, a experiência ludológica passa a poder funcionar 

como exercício da busca pelo admirável. Torna-se possível, portanto, serem os games 

pensados enquanto signos estéticos, uma vez que contribuam para o ideal admirável sonhado 

por Peirce: tornar o humano mais humano. 

Agora, cabe elencar alguns apontamentos para o futuro. São três (não poderia ser um 

número diferente) os possíveis caminhos vislumbrados que se encontram abertos à 

curiosidade e ao aprofundamento da investigação. O primeiro seria dar continuidade direta a 

esta pesquisa, passando ao passo que aqui fora inviável: investigar a recepção dos games, em 

seu momento de atualização, a partir da observação de campo, de diversos outros jogadores, 

no intuito de se extrair possíveis interpretantes dinâmicos e outras novas possibilidades de 

portabilidade de sentido. Com isso, a leitura realizada seria muito mais abrangente, expandida 

e enriquecida pela alteridade. Para isso, seria também interessante a inclusão de novos games, 

para que, ainda, pudessem ser confirmadas ou refutadas as possíveis predominâncias 

fenomenológicas e as cartografias subsequentes sugeridas. 

O segundo caminho vislumbrado seria o de aprofundar a investigação acerca da 

potencialidade estética imanente à linguagem dos games, ao ponto de aproximá-los da arte. 

Como ficou, até certo ponto, aqui contemplado, certos games podem proporcionar um prazer 

estético cujo predomínio se encontra no contemplativo, aproximando-se intimamente, com 



 176 

isso, da arte tecnológica. Do diálogo, poderia ser investigado mais especificamente de que 

maneira os games, enquanto saber genuíno que afeta nossa conduta, podem despertar, 

desenvolver e fazer crescer a sensibilidade humana, uma das funções primordiais da arte.  

Um dos pontos de partida, acredita-se, seria pensar os games enquanto uma forma de 

arte que tem o potencial de integrar prazer, aprendizado, reflexão e experiências expandidas. 

Em outras palavras, poderia ser proposta a aproximação dos games com a arte enquanto meios 

de proporcionar experiências, de fato, significativas, em que as cartografias de novas 

experiências aqui propostas funcionariam como um suposto estopim inicial. Nessa busca, as 

cartografias vislumbradas poderiam, então, passar de cartografias de experiências estéticas a 

possíveis poéticas do jogar. 

Já o último dos caminhos vislumbrados é o mais radical: da investigação do modo de 

ser da linguagem, passaríamos à investigação filosófica, estética e epistemológica, ou seja, o 

modo de ser do conhecimento. Como terceira proposta, buscar-se-ia investigar a própria 

experiência estética em si, seu ciclo epistemológico pragmático, enquanto um jogar semiótico. 

Do signo estético, o centro da investigação passaria a ser o signo lúdico e os 

desmembramentos de sua possível definição53.  

Assim, esta pesquisa se encerra: com muito mais perguntas do que iniciara. Em uma 

clara demonstração do funcionamento do signo de Peirce, ficam aqui os apontamentos para o 

futuro, regidos por um continuum cujas semioses necessárias à atualização encontram-se 

latentes em uma mente em muito enriquecida pela experiência e pelo privilégio das 

companhias conhecidas ao longo da jornada trilhada até aqui. 

  

                                                
53  As sementes dessa terceira e última linha de investigação, inclusive, já foram plantadas em uma 
apresentação realizada na quinta edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos 
Semióticos. Para mais informações, ver SOUZA (2017). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Diário de jogo: Journey (PS4, 27 a 28 de abril de 2016) 
 
A tela inicial apresenta uma paisagem desértica e ensolarada. Vejo à esquerda, sobre uma 

duna, pequenos totens com faixas ao vento. Ouço um áudio sutil, uma mistura do som do vento com 
uma nota grave, que parece ser de violoncelo, constante e baixa. Há uma única indicação de ação: 
pressionar um determinado botão do controle em minhas mãos para dar início a uma nova jornada. A 
ambiguidade da autorreferencialidade me faz sorrir. Seria a ideia de jornada relacionada a um novo 
percurso do jogar ou apenas ao título? 

 

 
 

Figura 1: Tela inicial do game Journey. A indicação "New Journey" é bastante ambígua. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016).1 

 
Ao pressionar o botão requisitado, a tela se torna totalmente branca. A música agora é de um 

suave violino. Algumas cenas aparecem rapidamente em sequência, em um vídeo introdutório: a areia 
brilhante, o sol brilhando por trás de uma duna, totens espalhados fincados na areia, uma estrela 
cadente que sobrevoa tudo. Surge um personagem misterioso na tela, sentado. Veste uma túnica 
avermelhada, que acaba na altura dos joelhos. Seu rosto não passa de uma massa escura, oculta pela 
sombra de um capuz, o que ressalta seus olhos amendoados brancos e brilhantes. Ouço agora apenas o 
vento. 

Uma indicação aparece na tela – um ícone indicial: o desenho de um controle semelhante ao 
que seguro nas mãos, demonstrando uma ação. Aprendo que girar o controle faz mudar o ângulo da 
câmera (sempre em terceira pessoa). Ao enquadrar o topo de uma grande duna ao fundo, coroada por 
dois pequenos totens, surge novamente a indicação do controle – para mover seu manípulo esquerdo. 
Meu pequeno avatar se ergue e passa a caminhar para a direção apontada por mim. Ele sou eu. Pelo 
enquadramento, assumo que devo chegar nos pequenos totens. 

 

                                                
1 Todas as imagens aqui utilizadas foram capturadas diretamente do jogo, no momento em que estava sendo 
jogado, através do uso da ferramenta “Share”, própria do console Playstation 4. 
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Figura 2: Momento em que surge a primeira indicação que ensina o controle. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Se paro de me mover por um tempo, volto a me sentar, em uma posição meditativa. Há 

apenas o som do vento. Pela curiosidade, exploro o controle em minha mão: as únicas ações possíveis 
são andar ou emitir um som – um dos botões permite emitir uma nota musical, que reverbera de 
acordo com o tempo em que mantenho a pressão no botão; se dou um simples toque, minha 
personagem ergue a cabeça e canta sua nota, seguida pela imagem de uma pequena auréola branca 
fugaz que surge ao redor de sua cabeça; se pressionado o botão por um longo tempo, a personagem faz 
um movimento de agachar e pular, numa postura de urro, emitindo a nota em volume muito maior que 
faz a auréola tomar as proporções de seu corpo todo. Assim, entendo que apenas um toque é uma fala; 
a pressão, um grito. 

 Caminho em direção aos totens, deixando rastros temporários na areia. O vento a tudo cobre 
depois de alguns instantes. Também noto que levanto areia com meus passos, num efeito bastante 
realista e delicado. Predominam aqui as cores terrosas e arenosas, numa gradação de marrom, marrom 
avermelhado, bege e amarelo. 

 

 
 

Figura 3: Num enquadramento simbólico, a composição dos elementos junto ao título do jogo informam o 
grande objetivo a ser alcançado: o cume luminoso da montanha. 

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 
 
A subida aos pequenos totens é lenta, vagarosa, penosa: o esforço é demonstrado pela 

diminuição de velocidade de resposta do meu avatar ao controle. Ao enfim alcançá-los, disparo uma 
animação: no horizonte longínquo, uma enorme montanha de cume luminoso é centralizada na tela; 
sobre ela, surge o nome do jogo, Journey (numa composição intensamente icônica, indicial e 
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simbólica, dada a ambiguidade da palavra), e, com isso deduzo que chegar à montanha seja o meu 
grande objetivo final. 

Retomo o controle do avatar, sem, no entanto, haver alteração alguma na tela – apenas o 
título do game que se apaga. Tudo é muito fluido, não há aquela diferença comum na qualidade da 
imagem do momento em que há interação para o momento da animação, o que me faz rir: fiquei 
parada por um longo tempo, esperando a animação terminar, até perceber que havia acabado e que 
recuperara meu controle.  

Sigo em frente e deslizo ao descer pela duna, com movimentos parecidos aos de esquiar. 
Passo agora por incontáveis pequenos totens. Sua distribuição é um pouco desordenada, cada qual em 
uma profundidade e angulação diferentes na areia; a disposição causa-me um sincero arrepio, pois em 
muito se assemelha a um cemitério. 

 
Alcanço algumas ruínas de pedra na areia. Ao escalar, vejo que algo brilha no centro de um 

círculo de fitas vermelhas esvoaçantes. O que brilha é um símbolo que se assemelha a uma runa, 
composta por traços como um kanji luminoso. O símbolo, no entanto, parece exclusivo ao universo de 
discurso do game e não referente a nenhuma linguagem existente. Ao me aproximar, disparo uma 
nova animação: a runa se desfaz em pequenos pontos de luz que me circulam, e uma pequena fita 
vermelha de tecido surge em minhas costas, como uma pequena capa daquelas de super-herói, porém 
estreita como uma faixa ou uma tira de tecido. Ao me aproximar das fitas vermelhas esvoaçantes, 
símbolos luminosos similares à runa surgem desenhados em minha faixa e nela ficam – como se fosse 
uma energia que fora por ela absorvida. Uma indicação surge na tela: agora, posso voar. 

 

 
 

Figura 4: Outro momento de aprendizado, onde recebo a faixa nas costas e descubro que posso voar. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Compreendo então que a energia de minha faixa é uma nova habilidade conquistada. Ao 

pressionar outro botão do controle indicado por um novo desenho na tela, meu avatar balança as 
laterais de sua túnica, como um bater de asas, e voa. A animação é fluida e delicada, seu bater de asas 
não é brusco, mas lento e suave, como aquele das grandes aves. O tempo de meu voo dura o tempo do 
brilhar de minha faixa – é breve e logo retorno ao chão. A sensação de leveza e liberdade é bastante 
contrastante ao peso e lentidão do caminhar sobre as dunas. 

Retomo o trajeto à montanha, feliz com a nova habilidade adquirida. Encontro pequenos 
círculos de fitas esvoaçantes pelo caminho – como as primeiras que havia encontrado no topo da ruína 
de pedra. Percebo que sempre que passo por elas, minha energia de voar é recarregada em minha fita-
capa. Aqui, nem é preciso dizer as inúmeras vezes que passei por essas fitas, apenas pelo puro prazer 
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de brincar de voar, de novo e de novo, chegando a perder por um momento até mesmo o interesse em 
seguir a jornada. 

 
Encontro novas ruínas, que agora parecem de um antigo templo abandonado. Dentro dele, 

nos resquícios do que deveria ser uma câmara, vejo quatro pequenos totens como os que já conheço, 
dispostos dois de cada lado de um grande painel escuro na parede. Surge uma indicação de meu 
controle: devo gritar. A grande auréola de meu urro toca e energiza os quatro totens. Com isso, o 
grande painel escuro se ilumina e revela uma imagem – trata-se de um mural que antes estava oculto. 

A princípio, não sei ao certo decifrar. Aprecio puramente suas formas. Pouco a pouco, uma 
interpretação: sua composição me faz pensar na arte egípcia e, semelhantes a hieróglifos, noto 
pequenos marcos que me lembram os pequenos totens que já vi. Ao lado de cada um, vejo pequenas 
figuras triangulares. Recordo da sensação mórbida que senti quando passei pelos totens-cemitério e 
com isso reparo que tais figuras triangulares desenhadas poderiam ser justamente estilizações de 
outros como eu, porém deitados. Para cada pequeno totem, há alguém deitado. Arrepios. 

 

 
 

Figura 5: O primeiro mural a ser encontrado.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Sigo meu trajeto pelas dunas, sempre em direção à longínqua montanha, quando um forte 

vento me empurra para novas ruínas – agora, são tantas que se assemelham a uma pequena vila. Conto 
cerca de seis construções maiores – todas destruídas – as quais, para explorar, devo sempre passar por 
grupos de fitas esvoaçantes por ali espalhadas que me permitem voar. 

O trajeto não é definido de forma alguma, a não ser pela montanha longínqua, luminosa e 
onipresente. Dentre as ruínas da pequena vila, encontro outra runa luminosa flutuante. Dessa vez, ao 
tocá-la, minha faixa voadora aumenta de tamanho – tenho maior tempo de voo. Percebo que, quanto 
mais runas luminosas eu encontrar, maior será minha faixa voadora e, com isso, maior meu tempo de 
voo. 

No topo de uma das grandes ruínas encontro quatro faixas presas ao chão, marrons, rasgadas 
e desgastadas pelo tempo. Ao gritar, elas emitem uma luz branca e se desfazem, como se 
desintegrassem, o que faz abrir uma enorme grade no chão – as quatro fitas eram seu lacre. Desse 
portão no chão saem inúmeras outras fitas vermelhas esvoaçantes. Ao gritar para elas, todas se 
acendem e me circulam, fazendo-me erguer bem alto. Percebo que será apenas assim que serei capaz 
de alcançar o prédio maior que imagino ser a continuidade de minha jornada. 
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Figura 6: Momento em que aprendo que posso gritar (pela curiosidade, já havia descoberto sozinha). 
Também é possível ver as enormes ruínas.  

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 
 
Ao alcançar o topo de tal prédio maior, percebo que ele está ao centro de um círculo do que 

parecem ser pequenos templos em ruínas – sete, três de cada lado e um central, em frente. Esse central 
é o maior deles e é o único que está iluminado por uma faixa de luz. Desço e opto por explorar os 
templos à minha volta, mas todos se encontram trancados com portões de ferro. Não há como entrar.2 
No último deles, arrisco saltar do topo de seu telhado ao chão, de uma altura considerável. Percebo, no 
entanto, que a altura não me mata – posso me jogar do alto de qualquer um dos templos que sempre 
flutuo delicadamente até o chão. Será que é impossível morrer neste universo? 

Por fim, alcanço o sétimo templo – aquele iluminado – com a ajuda das fitas esvoaçantes. 
Nele, sete pequenos totens imitam a disposição dos prédios em ruínas: três em cada lado de um maior 
central, que tem justamente a mesma forma retangular do desenho do mural que encontrei. Seria uma 
representação de outro ser como eu? 

 

 
 

Figura 7: Primeiro encontro com o totem-Mestre.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 

                                                
2 Ao jogar pela segunda vez, tendo já fechado o jogo, neste local vejo que todos os portões dos templos 
estão abertos. Cada um deles serve, na verdade, como um portal que leva a uma das fases do jogo. É como 
se toda a pequena vila circular fosse um grande menu de opções. No entanto, tal informação é 
completamente inacessível quando se joga pela primeira vez. 
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Sabendo de meu poder de energizar pelo som, intuitivamente resolvo gritar, o que faz os seis 
totens menores se acenderem. Pequenas runas luminosas são deles emanadas, mergulham no chão e 
formam um grande círculo de luz em frente ao totem maior central. Ao me aproximar, sento-me em 
seu centro e uma animação em vídeo é disparada. 

 
Tudo é branco, onírico. Estou em pé, em meio a uma densa bruma. Ao fundo, vejo a 

montanha iluminada, meu destino. Um grande vulto, de uma figura parecida como a minha, porém 
muito maior e toda branca, está à minha frente. Seria um deus? Um mestre? Ele nada faz, apenas canta 
uma única nota. 

 

 
 

Figura 8: Imersa na visão onírica.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Seu canto me faz retornar à realidade anterior. Atrás do totem maior – que agora percebo 

representar a grande figura onírica, principalmente por ser feita de uma pedra mais clara, quase branca 
–, portões gigantes são abertos, revelando um novo caminho. Sigo para lá e vejo um enorme corredor. 
Em seu final, vejo uma sombra, numa silhueta bastante similar à minha. Ela some. Mesmo assim, a 
perspectiva de não estar sozinha nesse enorme universo que apenas me apequena e assombra em sua 
magnitude é recebida com alívio. Corro em sua direção, até que tudo se torna branco. 

 
Ao retornar a imagem, vejo mais e mais ruínas. A nova fase abre com uma animação, que 

mostra uma grande construção com outro portão a ser alcançado, porém numa parte bem mais alta do 
que a que estou. O caminho até lá é feito de grandes colunas quebradas, que meu voo não alcança. No 
chão, descubro pequenos cofres lacrados por outras daquelas fitas desgastadas; mais uma vez, ao 
energizá-las, se desfazem e libertam novas fitas vermelhas esvoaçantes, que recarregam meu voo. O 
único som é o vento constante. 

Encontro uma fita desgastada que parece maior do que as outras. Energizá-la exige um grito 
mais forte do que para as outras menores. Começa uma música ao mesmo tempo em que diversas fitas 
esvoaçantes são libertas; elas seguem em direção à primeira das colunas quebradas e tecem uma 
enorme ponte vermelha, feita de seu mesmo tecido. A ponte agora liga duas das colunas, antes 
inalcançáveis. Essa é a maneira de continuar minha jornada. A música continua. 

Ao seguir em busca de como conectar as demais colunas, noto que há outro como eu 
correndo pelas ruínas onde estou. Ao me aproximar, nos reconhecemos dando pequenos saltos e 
cantos. Meu companheiro não possui nome ou voz, e sua aparência é exatamente igual à minha, 
mesmas cores e assexuada. Ele se afasta e percorre alguns caminhos que me parecem aleatórios. Ao 
segui-lo, percebo que está querendo me ajudar, pois indica locais onde encontro outras runas 



 189 

luminosas. A partir deste momento, meu companheiro anônimo me acompanhou até o final do jogo. 
Como será pontuado algumas vezes, a companhia, aos poucos, revelou-se útil, além de agradável. 

 
Ao completarmos as quatro pontes necessárias, todas elas se iluminaram, indicando um novo 

caminho a ser percorrido. A música agora é mais forte e toca o tema do jogo. Vamos até as pontes e, 
ao pisar nelas, é aceso o mesmo padrão de runas que acende em minha faixa quando voo; sobre elas 
não andamos, mas flutuamos. A música agora ganha novas batidas, que lembram um ritmo árabe ou 
oriental.  

As pontes são exatamente alinhadas à montanha longínqua – pareço estar chegando mais 
perto. Ao alcançar seu fim, novamente encontro o totem de pedra clara, daquele deus-mestre. A 
mesma mecânica se repete: grito para energizar pequenos totens ali localizados, um círculo branco se 
acende e sento para uma nova visão-orientação. Dessa vez, meu amigo senta-se ao meu lado e também 
é transposto ao mundo onírico. 

 
O branco, a bruma. Vejo a grande figura novamente, agora com sua forma mais definida. 

Noto que estou só – assumo que cada viajante deva ter sua orientação em particular. Espero 
reencontrá-lo quando retornar. Percebo agora que o grande mestre é mesmo como eu, porém três vezes 
maior e todo em branco. 

 

 
 

Figura 9: O Mestre, mais próximo, permite notar nossas semelhanças.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Novamente, a figura canta. Dessa vez, seu canto faz aparecer uma nova imagem à nossa 

volta: como um desenho em uma parede que antes ali não existia, surge um misto de mural egípcio 
com tapeçaria grega, que conta uma história. É similar ao mural que eu iluminei com meu canto no 
início da jornada, porém bem maior. Nele, surgem pequenas figuras triangulares semelhantes à minha, 
que parecem contar a história do povo do qual faço parte. No desenho, uma fita avermelhada, como as 
que encontro pelo caminho, adentra um grande túnel e acende o interior do que parecem ser três 
grandes templos. Seria essa uma orientação, como uma indicação do que viria a seguir? 

Volto à realidade anterior. Uma imensa cortina de areia se abre, revelando outro túnel a ser 
transpassado. 

 
Uma terceira fase se inicia. Dunas, dunas e mais dunas. Céu azul. A montanha luminosa 

agora parece mais perto. Vejo uma estrela cadente, que parece sair do cume luminoso da montanha e 
vir para a minha direção. Voa alto, muito alto, passa por mim e segue na direção de onde eu comecei a 
jornada. Curioso pensar que estrelas cadentes possam nascer do cume luminoso de uma montanha. 
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Sigo minha exploração divagando sobre o nascimento das estrelas cadentes. Aqui, há apenas 
dunas, sem ruínas aparentes. Meu companheiro também está aqui, caminhamos com uma certa 
distância entre nós. Como ele parece mais experiente do que eu, deixo que ele caminhe à frente e o 
sigo. Seguimos em direção à montanha. Vejo outra estrela cadente nascendo. 

 

 
 

Figura 10: Uma estrela cadente parte do cume luminoso da montanha.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Pelas dunas, encontramos uma pequena jaula semidestruída e lacrada. Ao desfazer seu lacre, 

surge dela um novo tipo de criatura. Feito do mesmo material das fitas vermelhas esvoaçantes, é 
também uma fita que voa, porém maior, mais larga e parece ter uma cabeça – como se a fita desse uma 
volta em si mesma, na ponta. Ela voa em movimentos ondulatórios, como se flutuasse no ar, e emite 
um som que lembra aquele das falas dos golfinhos. Percebo, então, que a criatura como um todo é um 
ícone de um golfinho feito de fita vermelha, pois até o movimento de seu voo ondulatório é como um 
nadar. 

Ao continuarmos, meu companheiro resolve me guiar de uma forma que nos afasta da 
direção do cume luminoso. Sigo cautelosamente, pois acredito que ele esteja perdido. No entanto, uma 
surpresa: ele me leva até uma pequena flor amarela, um elemento escondido – ou easter egg 3 – do 
game, que faz referência a outro jogo da mesma desenvolvedora chamado Flower. Ao encontrá-la, 
recebo um dos prêmios de reconhecimento do jogo (também conhecidos no meio como troféus 4). 
Agradeço meu companheiro dando saltos e voltas ao seu redor. Ele realmente é o mais experiente 
dentre nós. 

 

                                                
3 Easter Eggs são segredos virtuais, constituídos por qualquer coisa oculta em qualquer sistema virtual – 
incluindo músicas, filmes e games, por exemplo. Geralmente remetem a universos outros, distinto da fonte 
original. No caso de Journey existem dois: uma pequena flor amarela, encontrada em meio às dunas do 
deserto, a qual remete ao segundo game da empresa, Flower, e um organismo aquático, encontrado 
submerso na fase da torre (ver diário de jogo em Anexos), que remete ao primeiro jogo lançado pela 
empresa, Flow. 
4 Os troféus são prêmios internos de cada game, que recompensam jogadores por objetivos específicos, 
como completar uma missão muito complicada, terminar completamente um jogo ou jogar em um nível 
alto de dificuldade, por exemplo. Para isso, existem quatro tipos diferentes, sendo sua raridade e 
importância de nível crescente: bronze, prata, ouro e platina. Os troféus em si não têm valor algum, a não 
ser para determinar o nível de experiência do jogador na comunidade da qual faz parte – a Playstation 
Network, no caso. 
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Figura 11: Dentre as dunas, um easter egg de Flower, outro game da desenvolvedora.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Explorando os altos e baixos das dunas, encontramos várias ruínas menores, que escondem 

outras criaturas-golfinho. Percebo que nosso cantar as chama, sua aproximação energiza nosso voo e, 
se permanecemos parados depois de chamar, elas nos carregam em seu dorso, como se estivéssemos 
em um tapete mágico. Depois que libertamos diversas delas, passaram a voar juntas sobre as areias, 
como um cardume, e conversar entre si, com suas vozes de golfinhos. Ao segui-las, nos guiam 
corretamente ao nosso destino. Por fim, não estamos mais tão sós e erráticos. 

 
Ao longo das explorações, vamos encontrando outros murais – revelados pelo nosso grito – e 

outras runas luminosas – minha faixa vai aos poucos se tornando maior e meu voo passa a durar mais 
tempo. Mais à frente, encontramos um profundo vale, o qual esconde ruínas de uma construção 
gigantesca. Essas ruínas estão escurecidas por uma enorme sombra e, ao nos aproximarmos, todo o 
ambiente se escurece, como se ali o sol não batesse. As fitas-golfinho se afastam de nós, a sombra as 
assustam. A música, antes alegre e suave, passou para um tom mais grave, gerando um clima 
tenebroso. 

A ruína gigante parece um imenso prédio, o qual conseguimos subir aos poucos pelo lado de 
fora, num movimento ascendente circular. Percebo que do lado de dentro existe algo que lembra um 
grande maquinário de um relógio, que gira e emite ruídos constantes, que parecem provenientes de 
imensas pedras raspando e rangendo. A cada tique, no interior vejo acenderem em pedras ovaladas 
umas luzes azuis que desenham pares, numa forma que se assemelha a olhos reptilianos. O controle na 
minha mão vibra intensamente a cada tique-pancada do maquinário. 

O som, numa repetição retumbante e constante, intensificado tatilmente pela vibração do 
controle, causa um imenso desconforto – um total contraste com a sensação de admiração e prazer 
provocada anteriormente pelas paisagens e o doce deslizar e flutuar pelas dunas. Percebo que há ainda 
no interior da estrutura outras criaturas-golfinho presas. Deve haver um lacre que precisamos 
encontrar para libertá-las. No topo do grande prédio, encontro o totem-Mestre, de pedra 
esbranquiçada. Pela constância das etapas – estou aprendendo a ler o jogo -, percebo que o fim da fase 
se aproxima. 

Em uma nova visão onírica, encontro-me em frente a uma gigantesca tapeçaria. Nela está 
desenhado que, do prédio iluminado, devo seguir viagem em um trajeto ascensional. Seria este o 
mesmo prédio que já subimos?  

Volto à realidade anterior, meu companheiro ao meu lado. O som retumbante para. Depois 
da visão, as criaturas-golfinho enjauladas são libertas: o lacre foi desfeito ao receber a nova 
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orientação. Duas das criaturas esperam, nos aguardam e, em seu lombo, nos carregam voando para 
longe. 

 
No início da quarta fase, somos deixados em uma duna bastante íngreme. Nesta parte, o 

gameplay muda momentaneamente: vamos escorregando deslizando esquiando, quase sem controle, 
pela areia. O estranhamento da alteração dos controles é ainda acompanhado pela música: antes, 
tenebrosa e retumbante, agora se tornou surpreendentemente rápida, alegre e descontraída – o que 
acompanha de maneira prazerosa a surpresa inusitada da mudança de gameplay. A tensão anterior é 
imediatamente desfeita. O escorregar quase descontrolado seguido pela música parecem uma nova 
brincadeira. 

A mudança, como disse, é temporária: ultrapassamos um túnel e somos arremessados do alto 
de sua saída para um novo vale de ruínas. A música acompanha a saída de tal túnel num crescendo 
triunfal, como a um nascimento. Flutuamos docemente até o chão, onde o gameplay volta a ser o 
mesmo de antes. 

 

 
 

Figura 12: As belas luzes do crepúsculo.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
As criaturas-golfinho, que nos acompanharam por todo o trajeto de descida lúdica, estão 

agora espalhadas pelo cenário. Até aqui, ainda prevalecem os tons arenosos do início da jornada, 
porém a luz solar tornou-se escura, mais avermelhada, como num crepúsculo. Tudo está mais 
vermelho e dourado. O sol está bem maior no horizonte. O céu agora é marrom, não mais azul. Ao 
tocar o chão, silêncio. 

Ao libertar a primeira de outras criaturas-golfinho presas nessa parte do cenário, a música 
alegre é inesperadamente retomada. Ao libertar todas que aqui encontramos, somos novamente 
guiados para outra descida descontrolada pelas areias douradas. A nova esquiada se faz por entre 
diversas ruínas, nas quais eu e meu companheiro nos empenhamos em tentar encontrar runas 
luminosas que possam estar escondidas. Encontramos uma e, por sorte, a pegamos! 

A qualidade que agora mais salta aos olhos é a luz. O pôr-do-sol está no seu ápice. A 
luminosidade, num misto de vermelho e dourado, é deslumbrante. O reflexo do brilho da areia e a luz 
alaranjada do sol são contrapostas às silhuetas negro-amarronzadas em que tudo mais é transformado – 
minha silhueta inclusa. É um claro-escuro lúdico e quente, um brincar de sombras contra a luz cegante 
do pôr-do-sol. Não há palavras que consigam descrever a impressão causada pelo brilho refletido na 
areia.  
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Figura 13: O sublime claro-escuro proporcionado pelo marrom e o dourado.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Os movimentos são fluidos, como se a esquiada fosse uma grande dança ao fim de tarde. A 

dança, no entanto, faz-se numa descida constante, terminando num mergulho inesperado na escuridão, 
num azul marinho contrastante, quase claustrofóbico. Percebo que caímos no fundo de algum prédio 
ou templo destruído, onde o sol mal chega. Com o pôr-do-sol iminente, a escuridão está prestes a 
dominar. 

 

 
 

Figura 14: A escuridão contrastante do mergulho no azul marinho.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Meu companheiro é o primeiro a se erguer da areia e circular no breu. Passo uns minutos na 

areia, olhando ao redor. Vejo ainda resquícios do sol, mas percebo que não há maneira alguma de 
voltar para a superfície. Em minha frente, ele novamente: o totem-Mestre, iluminado. Chega o fim da 
fase e uma nova orientação. 

 
Branco, neblina, sonho. O Mestre parece triste, está cabisbaixo. Na tapeçaria, a história 

mostra irmãos triangulares brigando. Num cabo-de-guerra, dois deles rompem ao meio uma das fitas 
vermelhas esvoaçantes. Depois, os irmãos aparecem sobre grandes estruturas cinza-azuladas, que 
parecem com as cabeças de olhos azuis reptilianos que vi antes, no interior da imensa estrutura tique-
taqueante. Assim mostrados, parecem ser grandes autômatos feitos de pedra. A tapeçaria mostra 
também raios azuis saindo do que parecem ser seus olhos, raios estes que são apontados contra os 
outros irmãos.  
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Pelo que percebo, nossos antepassados entraram em guerra. Uns contra os outros. Seriam, 
então, as inúmeras ruínas que encontramos pelo caminho, rastros e resquícios de nosso passado? De 
volta à realidade, um novo portão se abriu, revelando um sinistro corredor que desce para o interior da 
terra, profundamente escuro, com uma sutil luz azulada. 

 
A quinta fase tem o predomínio de tons de azul e negro, tudo é muito escuro e sinistro. A 

música é quase que um ruído suave, sem mais traço algum da melodia alegre de nossa dança ao pôr-
do-sol anterior. Aliás, aquilo agora parece que nem mesmo aconteceu. Tudo aqui é dominado por tons 
de azul marinho, como se estivéssemos no fundo do oceano. Alguns poucos raios de luz descem, 
desenhando faixas brancas e azuladas na escuridão. Não há mais nenhum resquício de tons quentes, a 
não ser os das nossas vestes. 

 

 
 

Figura 15: A escuridão assustadora que se assemelha ao oceano abissal.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Estamos no interior de uma caverna, nas profundezas da terra, sob o deserto ensolarado de 

antes. Algumas frestas no teto permitem que escorram fios de areia, que caem como pequenas cascatas 
constantes. A sensação é a de estar imerso em uma imensa ampulheta, embora o nível da areia aos 
nossos pés seja constante (ainda bem!). A música, mais próxima da ideia de ruído do que de melodia, 
traz algo de macabro e misterioso também. 

 
Encontramos ruínas neste submundo, de estruturas semelhantes às da superfície. Há também 

pequenos cardumes de fitas esvoaçantes, que não mais nos auxiliam, mas fogem ao nosso aproximar. 
Tudo à nossa volta parece reforçar a hostilidade do ambiente. Seguimos até chegar a uma câmara 
diferente, maior, onde ruínas no chão têm presas em si longas fitas vermelhas – como as da superfície 
– que aqui se encontram para cima, bruxuleantes, em posição vertical. As fitas assim flutuando 
parecem algas vermelhas e sua vermelhidão contrasta intensamente com o azul marinho da escuridão e 
com as esparsas faixas esbranquiçadas de luz. A sensação de estar no fundo do oceano é ainda maior. 

Noto que perdi meu companheiro de vista. Fico imaginando se ele teria ficado na câmara 
anterior ou se perdeu a paciência com minha exploração lenta e contemplativa. Confesso que senti um 
pouco de medo ao pensar que estava novamente só, ainda mais nesse novo cenário escuro e 
aterrorizante. De qualquer forma, segui cautelosamente.  

Ao me aproximar das imensas fitas-algas vermelhas, elas se iluminaram e recarregaram meu 
poder de voo. Seu potencial de energia, no entanto, é tão forte que, se tento voar perto delas, subo e 
fico parada no ar, flutuando, sem mais descer. Essa nova situação reforça ainda mais a sensação de 
estar mergulhada em águas misteriosas, nadando nas profundezas de um oceano. 
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Chego flutuando na próxima câmara. Agora a semelhança deixa de ser mera suposição: 
novas composições de faixas vermelhas flutuam no ar, completamente livres; seus formatos e 
movimentos são idênticos aos de águas-vivas. Seu movimento é constante, numa pulsação; ao 
iluminá-las com minha proximidade, elas se contraem e emitem sons que se assemelham a um 
gorgolejar aquático. A música agora é apenas de violinos, numa melodia triste e melancólica. 

 

 
 

 
 

Figuras 16 e 17: Fitas flutuam verticalmente e reforçam a sensação de imersão em águas profundas.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
 
As fitas-águas-vivas me fazem ascender e caio no próximo ambiente. A música para. Ouço 

agora rangidos mecânicos constantes, que parecem longínquos. Encontro no chão uma daquelas 
cabeças de pedra ovalada, com olhos reptilianos. O brilho dos olhos, no entanto, pulsa fracamente; se 
fosse vivo, pareceria estar morrendo. Este novo ambiente começa num corredor estreito e, depois da 
cabeça de pedra, abre-se num espaço colossal, como uma grande caverna. Mal vejo o teto. 

Nas laterais encontram-se esculturas gigantes, prostradas como gárgulas silenciosas, 
idênticas, em grupos de seis – conto seis grupos de seis gárgulas, três de cada lado da câmara. Todas 
têm a mesma cabeça de pedra de olhos reptilianos – mas aqui, apagados. Na lateral direita da câmara, 
um alívio: vejo meu companheiro, sentado na areia, meditando. Ao me aproximar, ele se ergue, salta e 
canta. Estava, de fato, me aguardando! Tal pequena demonstração de afeto acalentou-me, acalmando o 
medo e a tensão que eu sentia ao explorar os ambientes tenebrosos sozinha.  
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Figura 18: Visão das fitas-águas-vivas, ícone explícito das profundezas do oceano.  
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Ao seguir em frente, encontramos uma das gárgulas de pedra no centro da câmara, de frente 

para nós, e não alinhada como as demais. Seus olhos também pulsam fracamente. Ao nos aproximar, 
um susto. Uma criatura gigante, antes oculta, ergue-se da areia, como que desperta pela nossa 
aproximação. A gárgula é destruída com seu impacto. Depois, sobe num voo rápido e mergulha na 
escuridão. O som é de um grito estridente e metálico, acompanhado pelo barulho dos destroços da 
gárgula que despencam. 

Embora tudo tenha acontecido de forma rápida, consegui vislumbrar um pouco da criatura. 
Parecia composta por diversas vértebras de pedra gigantes, que se ligavam numa coluna dorsal longa, 
como a de uma serpente. Em suas laterais, notei partes em formato diferente, como se fossem asas. 
Sua cabeça era a mesma das gárgulas. 

Seguimos pelos corredores que agora têm uma cor mais esverdeada. Ao fundo, a criatura 
monstruosa passa, voando lenta e ameaçadoramente. Tenho daqui uma visão melhor: sua forma é 
semelhante à de um dragão oriental, composto por pedras; voa num movimento ondulatório, como o 
de uma serpente. Não há alternativa: temos que seguir exatamente para a mesma direção para a qual a 
vimos passar. 

 

 
 

Figura 19: Um dos dragões-pedra em sua ronda sinistra ilumina o chão. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Tudo se torna muito escuro. Um som constante de vento entrecortado por notas agudas de 

violino. Em uma nova câmara, de proporções cavernosas, vejo a criatura numa ronda. Parece estar à 
procura... minha? Seu olho emite uma luz forte azul, como a de um farol ou holofote de busca. Vejo-a 



 197 

detectar um grupo de fitas esvoaçantes. Num bote, ela os destrói instantaneamente. Entendo que devo 
me manter fora do alcance de seu foco de luz e passar pela câmara na segurança das sombras. 

No entanto, não consigo passar sem ser detectada. Duas vezes. Meu companheiro, mais 
experiente, vai à frente, porém lentamente, sempre à minha espera. Ao me detectar, a luz azul dos 
olhos da criatura gigante torna-se vermelha, seu grande círculo estreita-se, como se ajustasse o foco 
em minha posição, e então ela mergulha, num bote assustador dada a diferença de tamanho entre nós – 
é pelo menos quinze vezes maior. O dano infligido, a princípio, me pareceu pouco – permaneci viva! -
, mas irreversível: numa mordida, a criatura arranca boa parte de minha faixa voadora, e sou 
arremessada para longe, com seu ricochetear. Com isso, meu tempo de voo é reduzido 
permanentemente. Somente se eu encontrar novas runas luminosas poderei recuperar o tempo perdido. 

 
Depois de conseguir passar pela câmara, caímos em uma descida descontrolada pela 

escuridão – similar ao deslizar no crepúsculo; agora, dois dos dragões de pedra nos perseguem e não 
temos como nos ocultar. A ansiedade provocada pela velocidade é intensa. Sem o que fazer, 
deslizamos até o fim, onde um grande espaço luminoso é revelado nas reconfortantes cores alaranjado-
douradas. Antes de chegarmos nele, passamos por um pequeno cemitério de pequenos totens – os 
dragões ao nosso encalço. Num instinto totalmente abdutivo, solto o maior grito possível. Todos os 
totens do cemitério são energizados e, ao pisar no ambiente luminoso, uma grande parede de luz 
amarelada é formada atrás de mim, bloqueando a passagem dos dragões. Na inércia da perseguição, 
ambos se chocam contra a parede de luz, emitem um guincho estridente e se afastam, voltando para a 
escuridão de que viemos. Estamos seguros. 

Livres dos dragões-pedra, posso olhar com calma onde estamos. Noto que a luz que havia 
visto na descida acelerada tem sua fonte em inúmeras runas luminosas, que cobrem por completo o 
piso daqui. Ao centro do aposento, vejo o totem-Mestre. Que alívio. A fase vai terminar. Toda a 
mudança de iluminação e clima é drástica. Da imersão na escuridão azul e fria, vejo-me agora envolta 
pelo vermelho, brilhante e novamente aconchegante. É como se estivéssemos em um templo mágico, 
maternal, um oásis no fundo do oceano – tal qual um pequeno espaço perdido de Atlântida. 

 

 
 

Figura 20: Câmara reconfortante, coberta por runas luminosas. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Tudo branco, sonho. O mestre e eu olhamos a montanha de cume iluminado ao longe, depois 

nos encaramos. Seu canto revela uma nova parte da tapeçaria, onde vejo inúmeros irmãos caídos sob a 
superfície, enterrados. Por cima, surge pela primeira vez desenhada a minha figura, iluminada pelo 
desenho das runas. Sei que sou eu, pois é a única que surge com a túnica avermelhada como a minha. 
Os anteriores sempre apresentavam suas vestes mais amarronzadas, em tons mais escuros. Fica claro 
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que sou, de fato, parte daquela civilização desaparecida, da qual explorei diversas ruínas. Inúmeros 
irmãos caíram, principalmente uns contra os outros. Preciso continuar. 

De volta à realidade, portões se abrem ao fundo do espaço luminoso. Revelam um novo 
corredor, não mais escuro e sinistro, mas iluminado por uma luz amarelada. 

 
O fim do corredor dá em uma nova câmara gigantesca, de formato circular, onde se inicia a 

sexta fase. Em seu centro, uma enorme estrutura arquitetônica, que se assemelha a um grande edifício, 
como uma torre ou um farol. Ao tentar olhar para seu topo – calculo ter a altura de um prédio de dez 
andares -, vejo um círculo de luz branca, que imagino ser proveniente do dia lá fora. Deduzo que terei 
que subir para sair desse tenso universo cavernoso. 

 

 
 

Figura 21: Um dos murais que passam a contar a história de minha própria jornada. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Exploro ao redor junto de meu companheiro e encontro, no nível do chão, outro dos painéis 

de história. Ao energizar os totens e revelar a imagem oculta, a base de toda a câmara circular é 
preenchida com água, cujo nível sobe muitos metros. Imagino que esta seja a chave do ambiente: 
devemos encontrar outros painéis de história, revelar suas imagens e preencher a câmara com água até 
alcançar o topo da grande torre. Posso também mergulhar pelas águas, até o chão novamente – não 
fico sem fôlego. A água me faz pensar no caldo primordial, pois está repleta de inúmeras pequenas e 
minúsculas runas luminosas flutuantes, que recarregam instantaneamente nossa energia de voo por 
completo. Basta mergulhar que somos recarregados. 

Conforme subimos, vamos liberando os quatro outros painéis que encontramos. Pela 
sequência de imagens que vão surgindo, percebo que não mais retratam fatos de minha antiga 
civilização, mas sim imagens de minha própria jornada – em cada painel, há uma parte das fases 
anteriores exploradas. A cada novo nível de água liberado, vão também surgindo no grande caldo 
inúmeras das criaturas que encontrei pelo caminho: as fitas esvoaçantes, as fitas-golfinho, uma 
gigantesca fita-baleia – assim a nomeio pelas proporções, sons emitidos e movimentos de nadar que 
lhe são próprios – e até mesmo as fitas-águas-vivas. Todas elas nos energizam e nos carregam em seu 
dorso, auxiliando a alcançar o topo da torre. 

O nível da água sobe até que por fim podemos pisar no topo da torre central. Qual não foi a 
minha surpresa ao perceber que, ao olhar ao meu redor, a constituição da grande torre com os sete 
outros grandes ambientes que o circulavam era a mesma daquelas primeiras ruínas de templo que 
encontrei, na primeira fase: sete, três de cada lado e um central, em frente. Agora, os templos laterais 
não eram mais ruínas e seus portões abertos revelavam cada um, um dos painéis de minha jornada. 
Cada templo, portanto, carregava em si a marca de uma etapa de minha jornada. 
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Figura 22: No topo da imensa torre central, o totem-Mestre aguarda. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Ao centro, onde ficaria o sétimo templo – alcançado por uma ponte que saía do topo da torre 

– o totem-Mestre nos aguardava, silenciosamente. Ao sentarmos no círculo branco, como fizemos em 
todas as outras vezes, algo extraordinário acontece: uma chuva de runas luminosas veio em nossa 
direção, antes de mergulharmos no sonho branco. Seria alguma espécie de prêmio ou recompensa por 
nossa experiência, por chegarmos até aqui? Uma representação de todo o conhecimento adquirido? 

No sonho branco, o Mestre transforma novamente toda a nossa volta na grande tapeçaria. 
Dessa vez, porém, pude vê-la por completo, em sequência, e com minha figura inserida, como parte da 
narrativa ilustrada. Vi nos desenhos etapa por etapa de minha jornada até aqui. Desenhada de forma 
contínua e linear, ela era a narrativa central dessa nova tapeçaria. Havia nela representada cada uma 
das fases anteriores pelas quais passei, até o final. Mas, e o final? 

Vejo-me desenhada naquela que parece ser a última etapa da jornada e sinto-me triste. Estou 
encurvada, em um grande espaço descampado, sendo atingida por inúmeras pequenas figuras 
ondulosas, que se assemelham a fortes rajadas de vento. Ao final deste descampado, nada mais a não 
ser a montanha de cume luminoso. 

 

 
 

Figura 23: Em uma das visões oníricas, vislumbro a etapa final de minha jornada. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Entendo que minha última etapa será árdua. Olho para meu grande Mestre, para demonstrar-

lhe minha compreensão. Volto à realidade. Um novo portão se abre, e o túnel nele revelado se 
encontra repleto de luz branca. Dentro dele, neva. 
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Ao sairmos, nos encontramos num cenário montanhoso, composto apenas de tons de branco 

e cinza esverdeado, dominado pela neve. Flocos caem constantemente e logo nossas túnicas ficam 
esbranquiçadas. Novamente, a silenciosa companhia adoça e acalenta: ao nos aproximarmos um do 
outro, como se fosse resultado do calor humano, somos mutuamente energizados – o que impede que 
sejamos congelados temporariamente.  

Vemos o cume luminoso da montanha, mais perto do que nunca. A música retoma a melodia 
principal do game, porém mais lenta, provocando um sentimento de melancolia. O violino chora. 

 

 
 

Figura 24: Próximo aos pés da montanha, tudo é dominado pela neve, em tons de  
cinza esverdeado. A neve parece sugar toda energia vital.  

Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 
 
O caminho torna-se lento e pesaroso. O peso de cada passo reverbera no vibrar do controle 

em minha mão, o que antes não fazia. É como se o controle quisesse através do tato intensificar o 
valor e a força necessária a cada passo dado na neve. 

Encontramos fitas vermelhas. Completamente congeladas. Nossa voz as desperta 
momentaneamente e logo voltam a enrijecer. Nosso poder de voo também é reduzido, não mais se 
mantém, a energia se dissipa sem nem mesmo a usarmos. O frio suga a vida. Para meu desespero, ao 
longe paira o imenso dragão de pedra em sua ronda macabra. Vejo-o destruindo umas poucas fitas-
golfinho, que ainda não tinham sucumbido ao frio. Pelo jeito, o frio não suga a vida de dragões de 
pedra. 

Nosso caminhar segue lento. Agora, fortes rajadas de vento nos empurram para trás e somos 
obrigados a nos proteger atrás de pequenos totens, estrategicamente posicionados pelo caminho. Só 
conseguimos caminhar entre uma e outra rajada de vento, e o intervalo tem o tempo suficiente para 
alcançarmos o totem mais próximo. O medo de ser tomada por uma rajada inesperada é intenso, a 
vulnerabilidade, desoladora. 

O som do vento é constante, aumentando em volume com cada rajada violenta. Além dele, o 
único som é o da triste melodia de violino, em baixo volume. Tento usar a voz, falar ou gritar, mas o 
vento não permite me ouvir. A subida segue lenta e dolorosa. Paciência é necessária. Subo encurvada, 
meu companheiro à frente. O vento é impiedoso, como a tapeçaria avisou. 

No meio da subida, um alívio. Encontramos uma reentrância na encosta, revelando ser um 
pequeno aposento, porém grande o suficiente para abrigar em seu centro uma grande lanterna de fogo. 
Protegidos do vento, um pouco de calor amarelo-vermelho. Algumas fitas esvoaçantes a circulam, 
como pequenas mariposas a se aquecer. Nosso voo é recarregado e sinto mais ânimo para prosseguir. 
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Figura 25: O aposento energizante em meio à subida da montanha. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Voltamos ao frio e chegamos a uma parte particularmente dolorosa. Um grande descampado, 

um forte vento constante, dois dragões de pedra em ronda e poucas e esparsas ruínas nas quais 
podemos nos abrigar de seu vislumbre mortal. O som do vento se confunde com o dos dragões, o que 
torna a travessia bem difícil. Novamente, não escapo ilesa e levo um bote-mordida. Despois do forte 
impacto, ergo-me muito mais lenta – o controle, inclusive, leva alguns segundo para responder. O frio 
amortece até mesmo o gameplay. Meu pequeno corpo treme inteiro e o coração sofre junto, cheio de 
culpa por não ter sido mais cuidadosa. 

Consigo escapar por uma trilha sinuosa entre as rochas da montanha – estreita demais, os 
dragões não me seguem. Lá, encontro meu companheiro me aguardando. Seguimos juntos pela subida. 
Deparo-me com ruínas de uma nova construção gigantesca, como uma fortaleza encravada nas paredes 
da montanha. Nossa única opção é seguir pelos seus estreitos corredores expostos ao tempo, um 
labiríntico vai-e-vem de imensas sacadas interligadas por portais e escadas. 

 

 
 

Figura 26: Uma imensa fortaleza encravada nas paredes da montanha. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
O vento ainda é impiedoso, nos empurra e arrasta. Temos de usar os desníveis da própria 

construção para nos proteger. Noto marcas no chão, que indicam espaços sem neve. Entendo que ali o 
vento não bate. Índices de pequenos abrigos. A saída da fortaleza revela um imenso descampado 
ascendente, sem mais ruína alguma como proteção. Ao fim da subida, o cume luminoso. Seria esse o 
mesmo descampado que vislumbrei em minha tapeçaria? Devemos cruzar esse terreno. Torço para que 
não haja outros dragões de pedra por aqui. 
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Figura 27: O imenso descampado final, rumo ao cume luminoso. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
O vento segue cada vez mais forte. Agora, ouço também trovoadas, acompanhadas de raios 

cegantes, que desenham violentamente o que parecem ser fissuras no céu. A música tornou-se digna 
de um filme de suspense. Violinos em ritmo rápido intensificam a tensão. Vento impiedoso, raios 
assustadores, trovões ensurdecedores. 

 
A ventania vem de todos os lados, como se brincasse com meu corpo. Tudo que posso fazer 

é insistir, tentar seguir em frente. Vejo o resto de minha faixa voadora se congelar por completo e, 
numa forte rajada de vento, ser totalmente despedaçada. Desespero. Insisto em subir. Cada vez mais 
lenta e trôpega, vejo meu companheiro um pouco mais à frente, sob a mesma sina. Pelo menos vejo o 
cume brilhante ali, cada vez mais perto. E não estou só. 

No entanto, de repente, a névoa e a tempestade cobrem o horizonte por completo. Reduzem 
meu campo de visão e me impedem de ver aquela que era a única visão motivadora, o cume. Não vejo 
mais meu companheiro. Fico cada vez mais lenta, numa sensação de impotência avassaladora e triste. 
Por fim, paro. Caio de joelhos. Mergulho inerte na neve. 

 
Começa então uma animação. Seis Mestres brancos surgem da tempestade e circulam meu 

pequeno corpo inerte. Fazem, então, ressurgir minha faixa voadora. Minhas vestes recuperam sua cor 
avermelhada e, com ela, a vida; desperto. Coberto agora de uma aura amarelada, meu corpo emana 
uma luz e parte, voando, em direção ao cume da montanha.  

Percebo dois dragões de pedra a me seguir, mas não parecem mais desejar a minha 
destruição. Pelo contrário, seguimos os três voando, numa bela e entrecruzada sincronia, como num 
grande balé ascensional. Ao longe, nosso destino é uma forte luz amarela, um halo. Nele 
mergulhamos. 

 
Azul. Estamos sobre as nuvens, flutuando. O céu, limpo. A paisagem em cores campestres. 

Próximo a mim, meu companheiro também flutua! Fora também resgatado pelos Mestres. Os dois 
dragões aqui transformaram-se em duas das gigantes fitas-baleia e partem rumo ao horizonte. Lá, 
vemos o cume da montanha luminoso. A animação é encerrada e retomo o controle. 
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Figura 28: O renascimento sobre as nuvens. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Minha faixa-voadora foi restaurada num comprimento enorme, maior do que tive em 

qualquer momento anterior. Posso voar durante muito mais tempo. A música é alegre, sua melodia, 
animada e cíclica, vai crescendo de forma muito emocional. Subimos cada vez mais rumo ao cume, no 
caminho encontrando e sendo auxiliados por inúmeras das criaturas de nossa jornada: fitas 
esvoaçantes, fitas-golfinho, fitas-águas-vivas e fitas-baleias. Cada encontro, uma energia que parece 
de uma despedida. Estamos partindo e percebo que não devo mais voltar. 

A música vai crescendo em volume e intensidade fortíssimos, arrepiando-me 
completamente. A sensação é a de êxtase completo, completa alegria por ter conseguido alcançar 
aquele objetivo que, há apenas alguns minutos, parecia inalcançável. Estou quase lá. A música diz 
isso. A fluidez de meu voo diz isso. As cores, cada vez mais brilhantes, dizem isso. 

Emerjo das nuvens, finalmente, próximo do cume. Uma trilha de pequenas runas brilhantes 
douradas se forma em minha frente, indicam o caminho a ser seguido. Na ansiedade, deixei meu 
companheiro para trás, mas imagino que esteja em meu encalce. Entrego-me feliz à trilha dourada, em 
total sublimidade, certa de ser o fim de minha jornada. Ao tocá-la, torno-me totalmente dourada e sigo 
para o cume. A música alcança seu ápice, tocando agora a melodia principal do jogo em violinos, 
acompanhados por fortes tambores. O ritmo é intenso, o coração numa explosão de alegria e ansiedade 
para ver o final. 

 

 
 

Figura 29: Momento da ascensão final ao topo da montanha. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 
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Chego ao cume. Silêncio. Pouso em um terreno plano, não muito amplo. Meu companheiro 
emerge das nuvens e pousa ao meu lado. Aproximo-me de uma das margens, mas não consigo ver o 
mundo lá embaixo, oculto por uma densa neblina. Atrás de mim, vejo a fresta da montanha que emana 
a forte luz-guia. Percebo então que é da própria fresta, que torna o topo da montanha bifurcado e 
aberto ao céu, que emana a mágica luz. A luz aqui domina tudo. Vou em sua direção. Paro. 

Percebo que meu companheiro permanece parado, à beira da margem em que pousamos. Um 
nó aperta minha garganta. De fato, se aproxima o fim e ele sabe. Temos de nos despedir. Retorno ao 
seu lado, damos pequenos saltos, voamos por um momento juntos, cantamos e circulamos um ao 
outro. Quando sinto que não há mais o que fazer, canto a ele minha nota uma última vez, num adeus, e 
sigo para a bifurcação luminosa, só. 

 

 
 

Figura 30: Momento final da jornada, onde me preparo para adentrar a fresta luminosa. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Volta a tocar uma música lenta, triste, melancólica. Reflete de forma muito delicada o 

sentimento alegre-triste que agora sinto, do reconhecimento ambíguo de que toda missão cumprida 
indica um fim iminente. Fico por um tempo parada, sento-me na posição meditativa. Repasso 
mentalmente todas as etapas da jornada – relatadas da melhor forma que pude neste diário. É 
realmente impossível não sentir a satisfação, até mesmo alívio, pela missão cumprida. 

Mas ainda não totalmente. Quero ver o que há depois daquela luz. Até tento me enganar e 
pensar que ainda há o que explorar. Ergo-me e caminho em sua direção. Ando sem hesitar. A 
aproximação da fresta luminosa faz-me diminuir a velocidade dos passos. Hesito. Paro um pouco. 

Escrevo aqui, sento lá. Não quero terminar, dominada pelo medo do desconhecido, medo do 
fim... mas insisto no caminhar. A luz vai ofuscando tudo. A música tema começa a tocar, num triste 
solo de violino. Extremamente lenta. 

Atravesso a fresta. Luz. Tudo é luz branca. Caminho até sumir. 
 
Torno-me estrela cadente. Parto do cume da montanha e sobrevoo por toda a jornada, em 

retorno. Os créditos do jogo aparecem na tela, despertando-me da encantadora imersão, e duram o 
tempo da regressão. Uma música bastante melancólica começa a tocar, pela primeira vez composta por 
vozes e letra. Sua melodia vai aos poucos tomando um caráter épico, intensificado pelo vocal lírico. 
Violinos. Não compreendo o que diz, parece uma mistura de línguas, todas estranhas para mim. 
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Figura 31: Agradecimento que surge ao final do jogo. 
Fonte: Journey, ThatGameCompany, Playstation 4, captura de tela da autora (2016). 

 
Realizo, então, que as estrelas cadentes que vi ao longo de minha jornada eram outros 

viajantes que, como eu, alcançaram o cume da montanha. Sou mais um deles. A jornada se revela 
cíclica, como a vida. Como estrela, chego à duna inicial. A tela final, dunas na noite, mostra o nome 
de meu companheiro, seu nome de jogador até então anônimo. Posso procurá-lo depois, na rede do 
console, e mandar-lhe um agradecimento. Sem dúvida, tornou minha jornada inesquecível. 

Amanhece e a tela final revela-se ser a mesma do menu inicial do game. Surge novamente a 
indicação primeira: New Journey. 
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APÊNDICE B – Diário de jogo: Portal (Mac OS X, 15 a 16 de março de 2017) 

 
A tela inicial apresenta um ambiente todo cinza, no qual predomina o concreto e o vidro. 

Vejo uma pequena sala dentro de um ambiente maior – a menor, parece uma cela; suas paredes são de 
vidro e dentro há um dispositivo que parece uma cama, mas com tampa, como uma cápsula ou casulo. 
Há também uma privada, uma pequena mesa e um relógio em uma as paredes. Fora da cela, há uma 
câmera de vigilância, localizada sobre uma porta redonda e um grande painel, indicando o número 00. 
Tudo parece um pouco futurista, com bastante inspiração em ficção científica. O menu do jogo 
aparece escrito por cima de tudo, à esquerda da tela, logo abaixo do título do game. Dentre as opções 
possíveis, escolho um novo jogo. A tela se escurece e começa minha aventura. 

 

 
 

Figura 1: Tela inicial do game Portal. O ambiente é bastante inspirado na estética da ficção científica. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
 

Câmara 00/19 
 
Acordo dentro da pequena cela que vi na tela inicial, ao som de uma música agitada, com 

traços latinos (ouço uma batida alegre, com trompete e chocalhos). Vejo um grande painel começar 
uma contagem regressiva de um minuto – antes, achei que fosse um relógio, mas vejo agora que se 
trata de um cronômetro. Olho ao redor: estou cercada por quatro paredes de vidro. Em uma delas, vejo 
uma porta que parece de metal. Não consigo abrir. Perto de mim, uma cama com tampa, parecida às 
dos filmes da série Alien. Há também um rádio – fonte da música -, uma xícara vazia, uma prancheta 
com desenhos que parecem indicar algumas ações e uma privada. A cor predominante é cinza – 
parede, porta e mundo lá fora. Os objetos são brancos em sua maioria, mas um branco que parece sujo 
e desgastado.  

Surgem por escrito alguns comandos na tela, em letras brancas por cima de tudo, que me 
ensinam os botões necessários para me deslocar, mover a câmera de visão (vejo tudo em primeira 
pessoa), pular e interagir com objetos (pegá-los, por exemplo). Ouço então uma voz, que parece 
artificial e mecânica pela entonação, como se fosse de um robô, dar-me as boas vindas. Diz onde estou 
– Aperture Science Computer-aided Enrichment Center – e avisa que meu teste irá começar em breve. 
Ressalta que, mesmo que a intenção do teste seja divertir, será perigoso. Termina a mensagem com 
uma contagem regressiva, dizendo que uma passagem será aberta para mim. Será que a porta metálica 
vai abrir? 
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Hello and again welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment 
Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant 
one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test 
proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning 
are the primary goals of the enrichment center activities, serious injuries may 
occur. For your own safety, and the safety of others, please refrain from- (Portal, 
Valve Corporation, 2007)5 

 
Ao terminar, vejo se formar na área da porta uma abertura oval, com as bordas alaranjadas. 

Parece feita de fogo ou laser. Pela abertura, vejo o perfil de uma mulher que parece estar dentro de 
uma cela como a minha. Ao me mover para frente, noto que ela se move junto. Olho, então, à minha 
direita e vejo em uma parede fora da cela uma abertura oval, semelhante a essa, mas com a borda azul. 
Só então percebo que a mulher que vejo sou eu mesma! As aberturas laranja e azul são dois portais, 
como uma passagem, imagino. Resolvo atravessar pelo laranja e vejo que é isso mesmo: saio pelo 
azul.  

 

 
 

Figura 2: Dinâmica dos portais: de dentro da cela de vidro, observo a mim mesma dentro da cela de vidro. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Estou agora do lado de fora da cela envidraçada. Um grande painel branco ao seu lado 

apresenta informações que ainda não compreendo direito. Está escrito o número 00, seguido logo 
abaixo por 00/19. Abaixo, duas pequenas imagens icônicas estão "acesas", dentre dez. Parecem 
representar uma caixa caindo de um compartimento e uma caixa acertando a cabeça de um indivíduo. 
Será que estão indicando ações que irei presenciar? Ou que terei de fazer? 

Resolvo explorar ao redor da cela. Reparo que há uma pequena câmera de vigilância em 
um dos cantos superiores da grande câmara, que se move acompanhando meus movimentos. Ao seu 
lado, na parte superior da parede, uma janela parece pertencer a outro aposento. Como se fosse uma 
sala-observatório, de olho em minha cela lá embaixo, o vidro do tipo ondulado não permite ver com 
clareza o que há do outro lado. 

 

                                                
5  "Olá e, novamente, seja bem-vindo ao Centro de Enriquecimento com Auxílio Computacional da 
Aperture Science. Esperamos que sua breve detenção no domo de relaxamento tenha sido agradável. Seu 
espécime foi processado e agora estamos prontos para iniciar o teste propriamente dito. Antes de começar, 
entretanto, lembre-se de que, embora a diversão e o aprendizado sejam os principais objetivos das 
atividades do centro de enriquecimento, lesões graves podem ocorrer. Para a sua própria segurança e para a 
segurança dos outros, por favor, abstenha-se de-" (Tradução nossa) 
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Figura 3: Vista lateral que permite observar os dois portais e o grande painel inicial do jogo. Fonte: Portal, 
Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Encontro uma porta que sai dessa câmara; ao atravessá-la, ela se fecha atrás de mim. Na 

nova câmara – toda cinza – vejo o que parece ser um grande dispositivo avermelhado e circular no 
chão. Caminho até subir nele e percebo que é um grande botão, pois ao acioná-lo, uma segunda porta 
se abre na câmara. Ao mesmo tempo, também vejo cair de um compartimento tubular, como um 
imenso cilindro, um cubo que parece feito de metal. A queda me faz lembrar do desenho que vi no 
painel inicial; de fato, indicava uma ação que ocorreria.  

 

 
 

Figura 4: Primeira câmara-teste, aprendo a mecânica botão-caixa.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Ao sair de cima do botão em direção à nova porta aberta, ela se fecha. Assumo então, por 

indução, que devo pegar o cubo que caiu e posicioná-lo sobre o botão, para manter tal porta aberta e 
poder atravessá-la. Ao fazê-lo, ouço a voz robótica me parabenizar. Diz que agora devo passar à 
próxima câmara e explica que essa será sempre a minha meta: passar de uma câmara à próxima, 
sempre solucionando enigmas – puzzles – pelo espaço. 

Pela porta, vejo o que parece ser uma pequena câmara circular; para adentrá-la, devo passar 
por uma cortina de luzes azuis que chuviscam horizontalmente. Ao me aproximar, a voz robótica 
informa que tais luzes impedem que eu carregue objetos de uma câmara à próxima, como o cubo que 
usei. Com isso, deduzo que toda câmara-desafio será contida em si mesma, sendo a única coisa que 
poderei carregar adiante o aprendizado que obtiver pelos caminhos resolvidos. Por exemplo: sei agora 
que futuros botões vermelhos encontrados no chão provavelmente irão abrir outras portas. Entro na 
pequena câmara circular. 
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A única porta que há se fecha. Ouço um ruído e tudo treme brevemente; percebo que estou 
na verdade em um elevador. Tudo dentro é cinza e preto, parece mesmo que estou explorando 
instalações industriais high-tech. Os únicos sons que escuto parecem provir de ecos de vento pelos 
espaços e do próprio deslocamento do elevador. O cinza e o som causam bastante tensão. 

 

 
 

Figura 5: Entrada do elevador, protegida pelo chuvisco azul horizontal.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Câmaras 01/19 a 09/19 

 
As câmaras iniciais se mostram bastante simples. No início de cada uma, sempre o padrão: 

um grande painel indica o número da câmara e alguns dos elementos que nela encontrarei. A mesma 
música alegre de minha cela volta a tocar diversas vezes, de maneira quase provocativa, e a voz 
robótica ocasionalmente diz o que devo fazer para conseguir passar para a próxima etapa – sempre 
finalizada ao entrar no elevador.  

Para não prolongar demais o diário, que ficaria excessivamente cansativo e redundante, irei 
destacar os principais elementos e alterações dessas câmaras, de 01 a 09. Na câmara 02, consigo a 
primeira das duas armas de criar portais, aquela de cor azul. A partir daqui, a dinâmica dos desafios 
passa a ser determinada pela minha possibilidade de criar uma das saídas dos portais – a de cor laranja 
permanece, por enquanto, pré-estabelecida. As câmaras 03, 04 e 05 não apresentam elementos novos: 
servem principalmente para reforçar meu aprendizado com a nova habilidade adquirida e reforçar 
possíveis estratégias de ação. 

Na câmara 04, no entanto, uma pequena curiosidade: vejo um portal laranja, posicionado 
próximo a um canto entre duas paredes. Atiro um portal azul na parede perpendicular ao laranja e 
perco alguns minutos brincando: ando para a frente e para trás, observando a mim mesma pelos 
portais, como se fossem espelhos malucos. É uma das poucas oportunidades, até aqui, que possuo de 
ver a mim mesma, em uma atitude claramente lúdica e sem propósito útil.  

Na câmara 06, um novo elemento é introduzido. Vejo o que parece ser uma bola amarelada 
de energia quicando do teto ao chão, indo e voltando, sem parar. Logo depois, vejo que me enganei: 
ela quica três vezes e explode, sumindo, e uma nova bola de energia é liberada. Em um irônico 
eufemismo, a voz robótica me avisa o quanto é perigosa: "While safety is one of many Enrichment 
Center goals, the Aperture Science High-Energy Pellets seen to the left of the chamber can and have 
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caused permanent disabilities, such as vapourisation. Please be careful." (Portal, Valve Corporation, 
2007)6. 

Posso ser vaporizada caso encoste naquilo, portanto devo ter cautela. Preciso descobrir para 
que serve, com cuidado. Reparo que no painel inicial dessa câmara há um novo ícone/desenho aceso. 
Por ele, entendo que devo conseguir colocar a bola de energia dentro de um novo dispositivo, que 
parece um receptáculo ou uma estranha flor mecânica, com suas três pétalas abertas.  

 

 
 

Figura 6: Em uma parede perpendicular à que se encontra um portal laranja, crio um portal azul e brinco, 
ao ver meu próprio reflexo. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

 
 

Figura 7: Câmara-teste 06/19: vê-se a bola de energia à esquerda no segundo plano e, no primeiro plano à 
direita, seu receptáculo. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
A resolução na verdade se mostrou bastante simples: bastou criar um portal no teto, 

exatamente em cima do receptáculo que estava posicionado no chão. Inclusive, a própria luz do 
receptáculo iluminava o teto, indicando a posição exata em que eu deveria criar o portal azul. O portal 
laranja, por sua vez, já estava criado no local em que a bola de energia quicava. Ao criar o azul, a bola 
atravessou e mergulhou diretamente no receptáculo. Ao conseguir, a voz robótica me parabeniza de 
uma forma irônica e cômica, pois, ao nem mesmo saber meu nome ou origem, deixa evidente o quanto 

                                                
6 "Embora a segurança seja um dos muitos objetivos do Centro de Enriquecimento, as Bolas de Alta-
Energia da Aperture Science vistas à esquerda da câmara podem e já têm causado incapacidades 
permanentes, como a vaporização. Por favor, tome cuidado." (Tradução nossa) 
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não passo de apenas mais uma cobaia anônima: "Unbelievable! You, {SUBJECT NAME HERE}, must 
be the pride of {SUBJECT HOMETOWN HERE}" (Portal, Valve Corporation, 2007)7. 

Na câmara 07, novamente devo redirecionar uma bola de energia quicante para um 
dispositivo receptor. Ao conseguir, uma plataforma movente é ligada. Para conseguir subir nela, 
preciso criar um portal azul no teto, que seja alinhado pelo caminho onde ela passa, e esperar que a 
plataforma se aproxime para pular. As mecânicas se repetem, assim como os elementos. O que muda é 
a configuração do espaço e, consequentemente, a complexidade da resolução de cada teste. Percebo o 
quanto o aprendizado vai assim sendo reforçado. 

Ao entrar na câmara 08, uma mensagem cínica e eufêmica da voz-robô diz que aqui não 
poderei encostar no chão. Caso encoste, receberei uma observação negativa em meu relatório de 
desempenho, acompanhada de minha morte: "Please note that we have added a consequence for 
failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official 
testing record. Followed by death. Good luck!" (Portal, Valve Corporation, 2007)8. 

Só agora, ao ouvir a mensagem, reparei que não morri em nenhum momento até aqui. Em 
todas as vezes que falhei ao tentar resolver os testes, apenas foi necessário tentar novamente. Claro 
que evitei ser atingida pela bola de luz quicante – talvez ela sim fosse fatal. 

 

 
 

Figura 8: Câmara-teste 08/19: desenhos icônicos indicam o perigo do contato com a água.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Para solucionar este de agora, redireciono uma bola de energia que ativa uma plataforma. 

Para acessá-la, devo novamente fazer um portal no teto por onde ela passa e aguardar para pular. A 
diferença agora é que se eu errar no tempo ou na mira e, ao invés da plataforma, cair no chão, irei 
mergulhar na água tóxica e morrer, como avisado. Felizmente, consigo acertar de primeira. Não estou 
tão curiosa para ver o que acontece se cair na água. A plataforma me leva ao elevador, como esperado. 

Assim que entro na câmara 09, uma nova mensagem irônica: a companhia tem o desprazer 
de informar que o próximo enigma é insolúvel. Pede para que eu nem mesmo tente resolvê-lo: "The 
Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it." 

                                                
7  "Inacreditável! Você, {NOME DO INDIVÍDUO}, deve ser o orgulho de {CIDADE NATAL DO 
INDIVÍDUO}" (Tradução nossa). 
8 "Por favor, repare que adicionamos uma consequência à falha. Qualquer contato com o piso da câmara 
resultará em uma indicação insatisfatória no seu registro oficial de testes. Seguido pela morte. Boa sorte!" 
(Tradução nossa). 
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(Portal, Valve Corporation, 2007)9. Ao entrar e explorar o ambiente para entendê-lo, a voz retorna para 
pedir desculpas pela empresa, uma vez que a câmara está claramente quebrada. Obviamente, devem 
ser apenas provocações. Insisto. 

A resolução realmente demanda um pouco mais de tempo. Ao conseguir – depois de ouvir 
ainda outros quatro avisos de que a câmara era um erro e que eu deveria desistir – a voz-robô me 
parabeniza, pois consegui manter o foco e resolver o enigma, mesmo em um claro ambiente de 
pessimismo: "Fantastic. You remained resolute and resourceful in an atmosphere of extreme 
pessimism." (Portal, Valve Corporation, 2007)10. Sua insistência era, então, parte do teste mesmo. 
Começo a me questionar até que ponto essa voz é confiável. De qualquer forma, é muito engraçada.  

 
Câmara 10/19 

 
Assim que entro na nova câmara-teste, a voz-robô transmite uma mensagem bastante 

truncada, com interferências, na qual menciona a palavra "momentum". Não consigo entender o que 
quer dizer; mesmo assim, sigo em frente. No painel inicial, os desenhos acesos parecem indicar uma 
nova estratégia. No entanto, eu já a havia experimentado por mera curiosidade em uma das câmaras 
que passei: devo fazer um buraco no chão e pular nele; a velocidade com a qual atravessar é mantida 
do primeiro ao segundo, ou seja, serei arremessada por uma distância relacionada àquela velocidade ao 
sair. Pelo jeito, essa estratégia será necessária aqui. 

 

 
 

Figura 9: Para entender o momentum: no chão, crio um portal azul; na parte elevada da parede, está o 
laranja. Ao pular no azul, sou arremessada pelo laranja, alcançando o patamar mais alto.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Olho ao redor, em busca de entender o que devo fazer. As paredes todas têm uma 

tonalidade escura e não permitem que eu crie portais em suas superfícies rugosas. Ao olhar para cima, 
vejo uma parte que é feita de concreto; assim reparo nela, uma engrenagem é acionada a qual desloca 
tal parede de concreto para a frente, numa clara indicação de que devo atirar ali mesmo. Terei que 
criar um portal nela para ser arremessada à saída, que fica em um terceiro patamar bem mais alto do 

                                                
9 "O Centro de Enriquecimento lamenta informar que o próximo teste é impossível. Não tente resolvê-lo." 
(Tradução nossa). 
10 "Fantástico. Você permaneceu resoluto e criativo em uma atmosfera de extremo pessimismo." (Tradução 
nossa) 
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que esse onde estou. Entre eu e a saída, há ainda um segundo patamar – como se eu estivesse no 
primeiro de três degraus bem altos. Terei que usar a estratégia do momentum para subir um a um. 

Também reparo em outro elemento novo: no chão e na parede há um mesmo desenho, de 
um quadrado branco com uma bola preta desenhada dentro. Algo de suas proporções e cores me faz 
pensar em um dado – imagem icônica -, apesar da bola preta estar localizada no canto superior 
esquerdo, e não ao centro, como em um dado comum. Ao olhar mais adiante, vejo que nas paredes das 
outras duas plataformas que terei que subir existe o mesmo desenho, porém com duas bolas pretas no 
segundo patamar e com três bolas pretas no terceiro. Com isso, compreendo que indicam a sequência 
certa de lugares pelos quais terei de passar para avançar em meu trajeto. Há ainda na parede do 
primeiro patamar, no qual estou, em um nicho bem alto, o pequeno rádio já conhecido, que está 
tocando novamente aquela alegre melodia – agora, tornou-se levemente irritante, como se fosse 
mesmo uma provocação. 

 

 
 

Figura 10: Segunda área da câmara 12/19: do primeiro patamar em que estou, devo alcançar o segundo e o 
terceiro. No chão e na parede, é possível ver os quadrados indicativos.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 

 
 

Figura 11: Ao fundo de um desnível, um portal laranja indica o uso do momentum: a altura gera a 
velocidade suficiente para alcançar os patamares superiores.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Consigo resolver sem muitos erros: crio o portal azul na elevada parede de concreto, pulo 

no portal laranja – a distância causa um pouco de vertigem, ainda mais por ser em primeira pessoa – e 
saio arremessada em alta velocidade, alcançado o segundo patamar. Ao nele pisar, a parede de 
concreto elevada é novamente deslocada, agora um pouco mais para a frente, o que me permite 
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alcançar o terceiro patamar em um novo auto arremesso. Quando a parede de concreto se move, meu 
portal azul é apagado. Crio um novo portal nela, pulo no laranja (agora ainda mais alto, maior a 
vertigem) e sou arremessada ao terceiro e último patamar. 

Assim que o alcanço, vejo a saída para o elevador e a voz robótica explica sobre o que é a 
força do momentum: "Momentum; A function of mass and velocity; is conserved between portals. In 
layman's terms: Speedy-thing goes in, Speedy-thing comes out." (Portal, Valve Corporation, 2007)11. 

 
Câmaras 11/19 a 15/19 

 
Novamente, uma sequência de câmaras com desafios de rápida resolução – mesmo com a 

dificuldade e a complexidade dos elementos aumentando gradativamente. Na câmara 11, consigo a 
segunda arma de portais, a de cor laranja. Tenho agora o poder de atirar os dois tipos de portais – azul 
e laranja, cada um, por um botão diferente do mouse. Sempre que atiro dois da mesma cor, o primeiro 
deles desaparece; posso ter apenas um de cada cor criado de cada vez, entrada e saída. Junto ao poder, 
no entanto, vem uma nova responsabilidade: devo agora também ser capaz de resolver as câmaras sem 
o benefício de um portal já posicionado, que sempre direcionou minhas ações até aqui. A estratégia 
para solucionar as câmaras passa a ser totalmente de minha responsabilidade.  

Acho curioso destacar que só agora reparei que em praticamente todas as áreas próximas 
dos elevadores existem câmaras de vigilância nas paredes, sempre acompanhando meus os 
movimentos, e janelas, posicionadas em uma altura elevada e com vidros ondulados. A sensação de 
estar sendo observada, mesmo sem saber ao certo, é muito inquietante. Sinto-me mesmo como um rato 
de laboratório, preso em um esquema que em muito se assemelha à ideia de panóptico: posso estar 
sendo observada, ou não; provavelmente, devo me comportar.  

As câmaras 12, 13, 14 e 15 me ajudam a desenvolver estratégias cada vez melhores para 
usar os dois portais, principalmente quando aplicada a lógica do momentum. Em cada uma delas, 
diversos ambientes são interconectados, exigindo minha exploração e lógica para conseguir acionar os 
botões nas sequências necessárias, redirecionar bolas de energia e saltar de forma sincronizada.  

A câmara 15 é aquela em que o uso da estratégia do momentum se mostra em seu auge, 
pois introduz a necessidade de criação de portais durante a minha própria queda. Com isso, consigo 
usar a soma de dois momentuns para atravessar uma grande área: crio portais alinhados de tal forma 
que, ao sair de um, caio direto no outro, somando as velocidades e sendo arremessada bem mais longe 
da segunda vez. Para isso, preciso fazer o segundo portal do chão enquanto caio, pois só assim consigo 
a velocidade necessária para prosseguir. A rapidez e a precisão exigem muita habilidade! 

 
Câmara 16/19 

 
Ao chegar na porta do novo teste, a voz me informa que essa câmara foi desativada por 

conta de manutenção programada. Em seu lugar, foi criado um percurso de fogo com androides 
militares. Ela termina me desejando sorte.  

 
Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this 
testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live-fire 
course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the 

                                                
11 "Momentum; uma função entre massa e velocidade; é conservado entre portais. Em termos leigos: como 
a coisa-rápida entra, a coisa-rápida sai" (Tradução nossa) 
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inconvenience, and wishes you the best of luck. (Portal, Valve Corporation, 
2007)12. 
 

Até agora, nada parecia tão perigoso, a não ser alguns elementos do cenário que deveriam 
ser evitados – como a água e a bola de energia quicante. Assim que entro na nova área, vejo o que 
parecem ser três dos pequenos androides ovalados, que emitem uma luz vermelha laser constante. 
Parecem ser sensores de movimento. Ao me aproximar, sem nem mesmo tocar a linha vermelha, um 
deles nota a minha presença e começa a atirar contra mim. Por sorte, imensas paredes de vidro 
blindado nos separam. As balas não atravessam. Só então reparo que os androides que vejo estão 
posicionados no que parecem ser quatro áreas distintas, separadas por essas paredes de vidro à prova 
de balas. Por serem de vidro, não posso criar portais nelas.  

Devo explorar para descobrir qual caminho devo seguir e como evitar esses androides. O 
primeiro que encontro está de costas para mim, nem nota a minha presença. Crio um portal aos seus 
pés e outro no teto: ele cai pelo primeiro e sai pelo segundo, atirando a esmo como reação ao 
movimento inesperado. No entanto, ao cair no chão, ele tomba e para de funcionar, anunciando um 
erro crítico. É isso que resolvo fazer: derrubar a todos que encontrar.  

 

 
 

Figura 12: Câmara-teste 16/19: vê-se três andoides militares ovalados, emitindo suas luzes vermelhas.  
No chão, em primeiro plano, uma indicação de que irão me atacar. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Os pequenos androides também emitem vozes artificiais, numa entonação que sempre 

parecem estar cantando. Dizem "Searching" quando notam algum movimento na área, "Target lost" 
quando saio de seu campo de visão, e "Critical error" quando deixam de funcionar. Ao me afastar, o 
mais interessante: tentam conversar comigo. Dizem coisas como "Can you come over?" ou "Are you 
still there?", numa entonação muito similar à de uma canção de ninar. É extremamente irônico e até 
cômico, pois as vozes são infantis e carinhosas, mas estão me chamando para me eliminar. 

Encontro outro pelo caminho, a distância não deixa eu me aproximar. Repito a estratégia: 
um portal aos seus pés e outro no teto, ele cai e quebra. Ao cair, solta um grito de indignação que me 
faz rir. O terceiro que eu derrubo diz antes de quebrar: "I don't blame you!", como se me desculpasse 
por quebrá-lo. É como se não fossem apenas detectores de movimento com a reação de ataque, mas 
tivessem consciência das consequências das próprias ações – e soubessem que são contra minha 

                                                
12 "Devido a uma manutenção programada obrigatória, a câmara apropriada para esta sequência de teste 
está atualmente indisponível. Foi substituído por um curso de fuzilaria projetado para androides militares. 
O Centro de Enriquecimento pede desculpas pela inconveniência e deseja muita sorte." (Tradução nossa) 



 216 

integridade. A reação aqui de perdoar meu ato de destruí-lo é tão inesperada que causa pena – 
principalmente porque parece ter consciência da própria destruição. 

Mais à frente, uma surpresa bastante instigante: encontro em uma das paredes de concreto a 
impressão de uma mão, como se tivesse sido carimbada em preto – um índice humano! Será que 
existem outras pessoas como eu aqui? A mão está impressa próxima a uma abertura na parede, 
provocada pelo deslocamento de uma das paredes móveis de concreto. É a primeira vez que consigo 
ver a estrutura por trás das câmaras de teste, suas bases e sustentação. Reparo que, no chão, próximo à 
abertura, está escrito um pedido de socorro com a mesma tinta preta da mão carimbada – "HELP". 
Muito intrigada, passo pela abertura. Encontro outro pedido de socorro no chão e vejo que desenhos e 
rabiscos cobrem inteiramente uma das paredes. Há repetida a fase "The cake is a lie", desenhos da 
câmera de vigilância e inúmeros grupos de cinco traços, que parecem indicar os dias passados pela 
pessoa que os desenhou. Vejo ainda dois pôsteres da companhia e a frase "Can I help you?" perto do 
desenho de uma das câmeras. Nesse ambiente, a cor que predomina é o vermelho e o vinho, com tons 
de marrom e preto. Tudo é bem escuro, sujo e sinistro – claramente, estou nos bastidores, por onde eu 
acredito que nunca deveria passar. Isso aqui não parece fazer parte dos testes previstos. 

 

 
 

Figura 13: Ao longo do trajeto, encontro a impressão de uma mão na parede – índice de outro ser humano; 
também indica que há mais a ser explorado pela abertura na parede. Fonte: Portal, Valve Corporation, 

Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 

 
 

Figura 14: Nos bastidores da câmara-teste, encontro um esconderijo: há rabiscos na parede e, no chão, um 
pedido de socorro. A mudança na escala cromática é radical: do azul frio ao vermelho quente. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Pela primeira vez, minha atenção é desviada da sequência de desafios e resoluções, câmara 

após câmara, e paro para pensar em minha própria condição no universo do jogo: quem sou eu? Sou 
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de fato apenas uma mulher-rato-de-laboratório? Parte de um experimento maior? Onde estão os 
outros? Nossa, só agora percebo que realmente HOUVERAM outros. Há registros de suas passagens 
aqui. Quem criou tudo isso? E, o que mais me deixou aflita: por que o bolo é uma mentira? De que 
bolo a frase está falando? O que será que espera por mim depois dos vinte testes? Até aqui, estava feliz 
e satisfeita por conseguir avançar e resolver os problemas, como se fossem quebra-cabeças 
impessoais; em nenhum momento considerei que eu fosse uma pessoa de fato, imersa em um contexto 
maior, com uma vida própria. Agora, tenho receio de prosseguir. A ansiedade por conseguir resolver 
os desafios foi substituída pelo medo, por minha sobrevivência. A rápida resolução de estratégias 
aprendidas me faz agora perceber o quanto eu apenas estava reagindo automaticamente.  

Reparo que essa pequena área que encontrei por trás das paredes era, na verdade, o 
esconderijo de alguém. Encontro uma panela sobre um fogão elétrico improvisado, uma caixa de leite 
e umas latas de comida. Até um balde está em um dos cantos. Quanto tempo essa pessoa passou aqui? 
Quem era? E o que lhe aconteceu? Escuto ruídos metálicos bastante inquietantes. Será que há mais 
alguém nesses bastidores sinistros? Ou seriam barulhos provocados pelas engrenagens dos testes? 
Aliás, pela primeira vez penso nisso também: há toda uma estrutura, com engrenagens; uma parte 
mecânica e funcional, que permite que os testes ocorram. O que até aqui tomei como irrelevante com 
relação aos ambientes – eram apenas elementos que compunham enigmas a serem resolvidos –, agora 
percebo que possui uma materialidade importante. Resolvo voltar para a câmara e prosseguir em meu 
teste. Daqui não há saída, apenas inquietações. 

Volto e avanço pelos desafios da câmara. Ao longe, a velha música provocativa já 
conhecida pode ser ouvida. Ao tomar tiros das máquinas, meu sangue espirra pelas paredes; o 
vermelho vivo contra o cinza desgastado se mostra bem impressionante. Novamente, desperto para o 
fato de que sou uma criatura viva. Não sou apenas uma solucionadora de desafios. Preciso tomar 
muitos tiros para morrer e, se consigo me ocultar do campo de percepção do androide, minha saúde se 
recupera rapidamente. Consigo passar pelo labirinto destruindo todos os androides pelo caminho, sem 
morrer nem uma única vez. 

A cada local que passo, começo a reparar mais nas janelas superiores de salas de 
observação. Sempre parecem estar vazias. Pela primeira vez, a ausência de outros seres humanos 
começa a me causar arrepios. Muito estranho. Ao me aproximar do elevador que me levará à saída, a 
voz robótica me parabeniza. No entanto, em uma entonação mais séria e nada cômica, faz uma 
ameaça: diz que, ao menor sinal de desafio ou resistência de minha parte, serei enviada a um 
verdadeiro inferno de androides militares. Será que recebi essa ameaça porque encontrei aquele 
esconderijo?  

 
Câmara 17/19 

 
Chego à câmara 17. Ao me aproximar do painel de início, a voz-robô me avisa que um 

novo tipo de cubo será liberado para mim: um Weighted Companion Cube, ou cubo companheiro. O 
cubo que cai da estrutura tubular é muito similar aos cubos metálicos que usei até aqui. A única 
diferença perceptível é que em suas faces existem pequenos corações cor de rosa desenhados. No 
chão, próximo ao local em que caiu, um desenho icônico mostra um indivíduo segurando o cubo com 
carinho – deduzo o carinho, pois há um coração desenhado entre eles.  
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Figura 15: Um novo elemento é introduzido: o cubo companheiro, ou Weighted Companion Cube. Tanto 
os corações nele desenhados, quanto os desenhos no chão indicam uma relação de afeto. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Ao pegar o cubo, sou avisada de que ele me acompanhará durante todo o teste e, por isso, 

devo cuidar dele. Logo no começo, já o utilizo para conseguir subir em umas grandes plataformas – 
como se fossem três degraus muito altos, uso o cubo como degrau intermediário. Passo por corredores 
escuros, sem poder criar portais, sempre carregando meu cubo companheiro.  

Também nessa área de teste encontro um esconderijo feito nos bastidores, por uma abertura 
em uma das paredes. No entanto, para explorá-lo, tenho que atirar um portal lá dentro, pois não 
consigo passar pela abertura. Outra vez, vejo que as paredes foram tomadas de desenhos, rabiscos e 
anotações, assim como pôsteres e fotos. Um dos desenhos mostra uma câmera de vigilância com a 
mensagem "She's watching you" ao lado. Nas paredes, fotos de pessoas com a área da cabeça 
sobreposta com fotos do cubo companheiro e diversas fotos do próprio cubo com corações desenhados 
ao redor. A impressão que dá é a de que a outra pessoa, que aqui se escondeu, apaixonou-se pelo cubo! 
Há mensagens de amor e companheirismo dedicadas a ele, assim como uma denúncia de que lhe fora 
arrancado pelo anjo da morte. Pelo chão, vejo espalhadas quatro câmaras de vigilância destruídas. 
Pelas mensagens nas paredes, imagino que a supervisão constante foi recebida como uma 
inconveniente invasão de privacidade, do indivíduo com seu cubo – ele deve tê-las destruído e 
escondido aqui. 

 

 
 

Figura 16: Outro refúgio é encontrado e, dessa vez, quase todo dedicado ao amor por um cubo 
companheiro. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
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Retorno à câmara e, com certa dificuldade, chego ao final do teste. A voz-robô então revela 
que meu cubo companheiro não poderá mais me acompanhar. Para liberar a saída, eu devo "eutanasiá-
lo", nas palavras do próprio robô: abrir um incinerador e arremessar meu cubo companheiro lá dentro. 
A tarefa se mostra um pouco complicada, pois o incinerador permanece aberto apenas por alguns 
segundos; livrar-me do cubo leva certo tempo e evolução de habilidade. Quando consigo, a porta para 
a saída é liberada. 

Aqui, é também curioso pensar na situação maldosa criada: o primeiro elemento o qual sou 
incentivada a cuidar, que irá me acompanhar e ajudar, é também o primeiro que devo destruir 
completamente, incinerando. Depois de passar o teste inteiro carregando o cubo, tomando cuidado 
para não o perder por ser tão útil e insubstituível, foi bem triste ter de destruí-lo. Triste, maldoso e 
irônico. 

 

 
 

Figura 17: O fim do meu relacionamento com o cubo companheiro. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Câmara 18/19 

 
Ao entrar na próxima câmara, a voz-robô me avisa que o teste está próximo de seu fim. Por 

algum motivo, só agora me dou conta do nome do local: "Enrichment Center". Centro de 
enriquecimento. Seria o enriquecimento relacionado às habilidades que ganhei e desenvolvi? Agora 
que as desenvolvi e internalizei as estratégias, devo estar mesmo próximo ao fim. A voz-robô ainda 
diz que, ao final dos testes serei assada e haverá bolo. A mensagem é ambígua: parece um aviso, mas 
tem um tom de brincadeira. Será que serei exterminada ao final? Imediatamente, lembro da enigmática 
frase na parede do primeiro esconderijo: o bolo é uma mentira.  

Aqui, devo usar todas as habilidades aprendidas até agora, como se fosse uma prova final: 
o cubo, a bola de energia, evitar a água mortal no piso, o momentum e eliminar pequenos androides 
militares. No primeiro dos ambientes, todas as paredes são metálicas. Só posso construir portais no 
chão ou no teto. Vejo que existem novamente as indicações numéricas para que eu saiba a sequência 
de locais que devo alcançar. Ao avançar e conseguir passar para o próximo ambiente, descubro uma 
nova área repleta de perigos – incluindo androides militares. Quando entro na área, uma música de 
fundo começa a tocar, numa melodia um pouco grandiosa, indicando algo entre grande revelação, 
perigo e sublimidade.  
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Figura 18: Câmara-teste 18/19: é tão complexa que parece um grande teste final. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Novamente, muita habilidade e rapidez são exigidas na solução (e muitas, muitas tentativas 

frustradas). Quando consigo, nem acredito. No entanto, uma nova frustração: uma nova área a ser 
resolvida é aberta. Achei que o teste havia acabado... A terceira área é um grande ambiente retangular; 
do fundo, sobem diversas plataformas quadradas, posicionadas em níveis diferentes de altura. Devo 
usar o momentum para subir, plataforma por plataforma, sempre criando o próximo portal em pleno 
ar. O mais complicado foi vencer a vertigem do movimento constante, para conseguir sincronizar as 
ações necessárias. Subo por quatro plataformas, sempre usando a força do momentum e alternando os 
portais atirados, uma a uma. A última delas, inclinada, arremessa-me em uma parábola para a 
plataforma em que se encontra a saída. 

 

 
 

Figura 19: Da plataforma mais alta, para a saída, olho para baixo e vejo as plataformas anteriores pelas 
quais passei. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Câmara 19/19 

 
Chego ao que parece ser a última câmara-teste. Digo que parece, pois achei o jogo um 

pouco curto – cheguei a esse último estágio em cerca de duas horas de gameplay. Desconfio que possa 
haver mais.... No painel, vejo que usarei a bola de energia e terei de evitar o piso de água-mortal. O 
mais engraçado: o desenho do bolo está aceso. Ainda há esperança. 
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Figura 20: Painel do último teste: o desenho icônico do bolo está aceso. 
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
A voz-robô me avisa que esse será meu último teste. Ao final, devo devolver minhas armas 

geradoras de portais – minhas mãos deverão estar vazias para poder comer o bolo: "Welcome to the 
final test. When you are done, you will drop the device in the Equipment Recovery Annex. Enrichment 
Center regulations require both hands to be empty before any cake-" (Portal, Valve Corporation, 
2007)13.  

O teste dessa vez é bem rápido. Primeiro, direciono uma bola de energia que ativa uma 
plataforma móvel. Depois, repete-se uma mecânica já vista: a plataforma percorre um labirinto de 
paredes estreitas e piso de água mortal, com obstáculos, os quais consigo ultrapassar atirando portais 
pelas paredes no tempo certo para sair de uma plataforma movente para outra. Ao final, vejo um 
grande painel aceso com o ícone do bolo desenhado. A voz-robô me avisa que o teste acabou. Ao 
passar por uma curva, vejo que estou sendo transportada para um enorme incinerador, não há saída. A 
voz ainda ressalta que posso ficar tranquila, porque os equipamentos que carrego – as armas-portais – 
resistem a altíssimas temperaturas. Mas eu não.  

 

 
 

Figura 21: Asim que entro na câmara incineradora, crio um portal azul na plataforma superior, longe do 
perigo. O portal laranja deve ser criado em uma das parede laterais e acessado por um salto. 

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

                                                
13 "Bem-vindo ao teste final. Quando acabar, você irá deixar o equipamento no Anexo de Recuperação de 
Equipamentos. As regulamentações do Centro de Enriquecimento exigem que as duas mãos estejam livres 
antes de qualquer bolo ser-" (Tradução nossa) 



 222 

 
De fato, fui enganada. Serei morta! Uma música bastante agitada, trilha sonora mais do que 

irônica à minha traição, começa a tocar. Próximo ao fogo destruidor, no entanto, vejo que é possível 
criar um portal em uma plataforma, localizada fora de perigo, e outro, na parede rente ao fogo. Devo 
fugir. Ao conseguir – depois de morrer uma vez ao mergulhar no fogo -, a voz-robô volta a falar. 
Primeiro, indaga inconformada o que estou fazendo. Depois, mente: me parabeniza por ter escapado 
da tentativa de me matarem, dizendo que era apenas uma brincadeira: 

 
What are you doing? Stop it! I-i-i-i-i-... Weeee are pleased that you made it 
through the final challenge where we pretended we were going to murder you. 
We are very very happy for your success. We are throwing a party in honor of 
your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your 
stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to 
collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. 
Assume the 'Party Escort Submission Position' or you will miss the party. 
(Portal, Valve Corporation, 2007)14 

 
Pede para que eu solte as armas, deite no chão e espere um funcionário chegar para me 

levar à festa que estão dando em minha homenagem. Aham. Tenho que fugir daqui. 
 
A partir desse ponto, o cenário muda completamente. Estou nos bastidores das câmaras-

teste. Tudo parece sujo, corroído pelo tempo. O design do espaço, antes puramente funcional e limpo, 
agora é tomado por válvulas, grades e tubulações, que só servem para complicar minha passagem – 
elementos de sustentação dos testes e do edifício. Devo seguir pelos ambientes, um após outro, de 
maneira bastante linear, em busca de uma saída. As luzes, antes brancas, frias e azuladas, aqui se 
tornam predominantemente vermelhas, com tons amarelados. As cores intensificam a sensação de 
perigo. Saí da zona de conforto, é evidente. Antes, as áreas eram projetadas na intenção de que eu 
descobrisse uma solução com sucesso. Saí de tal mundo planejado para o que parece ser o do caos da 
realidade. Sem nenhuma solução planejada aparente. 

Pelo caminho, encontro uma porta, que consigo abrir – é a primeira porta desse universo 
que abro pela maçaneta. Na próxima área, passando pela porta, vejo dois androides militares 
desligados. Por trás de uma enorme malha de ferro, como uma imensa grade, vejo inúmeras garras 
metálicas, que seguram outros androides militares iguais. Seria esse um imenso mecanismo de 
reposição das peças nos testes? Fico aliviada por estarem mesmo todos desligados. 

Continuo a explorar, passando por grandes áreas circulares, que parecem enormes dutos de 
ventilação. Vejo por uma janela uma sala repleta de equipamentos – deveria ser uma das salas dos 
pesquisadores, porém está vazia. A voz-robô me chama, pergunta onde estou, diz que pode sentir que 
estou lá. Ignoro e prossigo. Consigo entrar na sala de equipamentos. Tudo parece abandonado e 
destruído. Em uma sala menor anexa, vejo uma mesa de reuniões e um projetor ligado, que passa uma 
apresentação de slides em um telão de forma automática. Nos slides, leio algo acerca de pesquisa de 
vida genética e sistema operacional. Parece que estavam investigando vida e inteligência artificial – 
pelo jeito, deve ter dado certo. Ou muito errado, depende do ponto de vista. 

                                                
14 "O que você está fazendo? Pare! E-e-e-e-e-... Nós estamos felizes por você ter conseguido superar o 
desafio final, no qual fingimos que iríamos assassiná-lo. Estamos muito, muito felizes pelo seu sucesso. 
Estamos fazendo uma festa, para honrar seu tremendo sucesso. Coloque o dispositivo no chão e, em 
seguida, deite-se de barriga para baixo. Um membro da festa chegará em breve para buscá-lo. Não faça 
mais nenhuma tentativa de sair da área de teste. Assuma a 'Posição de Submissão de Acompanhante de 
Festa' ou você perderá a festa." (Tradução nossa) 
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Figura 22: Os bastidores das câmaras-teste não são nada acolhedores. A escala cromática e as texturas 
mudam totalmente. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
 

 
 

Figura 23: Encontro uma pequena sala com androides desligados. Pela grade ao fundo, vejo uma imensa 
engrenagem de garras, que carregam outros androides. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, 

captura de tela da autora (2017). 
 
 

 
 

Figura 24: Uma sala que parece um laboratório de pesquisa abandonado me faz pensar na autorreferência: 
aqui, foram criados os testes pelos que passei. A falta de humanos, no entanto, é assustadora. Fonte: Portal, 

Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
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A sala tem ainda duas outras salas menores. Nelas, vejo equipamentos de informática e... 
qual a minha surpresa! Janelas nas paredes mostram parte de câmaras de teste. Essas então são duas 
das salas, que vi durante os testes. Salas de observação. E onde estão os observadores? 

Sigo pelo caminho até chegar ao que parece ser um beco sem saída. No entanto, encontro 
um desenho pintado com tinta vermelha em uma das paredes, que indica uma possível direção. Quem 
será que o desenhou? Será que existem outros sobreviventes? Para conseguir alcançar o caminho 
indicado, devo usar a estratégia do momentum. Consigo subir e encontrar um novo percurso. As luzes 
aqui ficaram ainda mais vermelhas, o que aumenta a tensão por estar fugindo. Ao pisar em uma nova 
plataforma, a voz-robô volta, perguntando onde estou e dizendo que não escapei; na verdade nem 
mesmo estou indo para a direção certa. Agora, sei que são blefes. Vou continuar. 

Encontro um grande tubo que parece ser de circulação de ar, com uma parte quebrada. O 
único caminho possível é pular nesse buraco aberto nele. Na parede, novamente vejo mãos carimbadas 
em preto e o aviso de que o bolo é uma mentira, escrito quatro vezes. Agora, eu sei. O grande tubo me 
carrega por caminhos tortuosos, sem controle algum, até que caio de volta em uma das câmaras de 
teste que eu passara. A voz-robô retorna, com uma entonação um pouco mais desesperada: diz que 
venci mesmo, que todos estão impressionados, e insiste que eu vá para a minha festa comer bolo. 
Ignoro e tento me concentrar em sair de onde estou. Resgato da memória a sequência de ações 
necessárias e consigo chegar à área do elevador que me carregara para o próximo desafio. Mas agora, 
não há elevador: apenas o buraco pelo qual ele passa. Minha única alternativa para seguir em frente é 
pular no buraco – em seu fosso. 

 

 
 

Figura 25: Em um momento de desorientação, encontro um desenho-indicador que me ajuda. Aqui,  
é duplo índice: aponta para uma pessoa que o desenhou e, ao mesmo tempo, para uma direção.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
A queda é curta e volto à área dos bastidores. A voz-robô retorna, dizendo que alguém na 

festa não quis mais me esperar e já cortou meu bolo. Mesmo assim, diz que se eu correr para lá, 
consigo ainda comer um pedaço. Ignoro, apesar da mensagem me fazer rir, e sigo em frente. Passo por 
uma área onde três grandes pistões são acionados em um ritmo constante, batendo na parede e 
retumbando de forma bastante atemorizante. Com um par de portais, consigo subir no maior deles e 
encontrar o caminho certo. Sei que acerto, pois encontro um novo desenho em vermelho na parede, 
feito por alguém querendo ajudar, indicando a saída. Mais para a frente, a voz-robô volta, com uma 
das mensagens mais autorreferenciais e cômicas de todas:  
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Didn't we have some fun, though? Remember when the platform was sliding 
into the fire pit and I said 'Goodbye' and you were like "NNOO WWAAYY", 
and then I was all "We pretended we were going to murder you", that was great. 
(Portal, Valve Corporation, 2007)15 

 
Chego a uma nova área em que devo subir para a saída, escalando pistões. Aqui, uso os 

portais para abrir passagens e os pistões como plataformas de sustentação; a seguir, chego a uma parte 
em que tenho de andar sobre tubulações, evitar cair – água mortal – e usar o tempo certo para subir em 
um pistão sem ser esmagada. Noto que as mesmas estratégias aprendidas durante os testes das câmaras 
são aqui reutilizadas. Antes, no entanto, recebia indicações, como se fossem dicas, nos painéis 
precedentes; agora, devo recordar tudo o que conseguir para conseguir superar o ambiente perigoso. 
Mais do que nunca, as câmaras de teste anteriores se revelam como um longo processo de aprendizado 
– como um longo tutorial. Agora, aplico tudo que aprendi na vida "real", para sobreviver e fugir. 

Seguindo pelas tubulações, caio em uma armadilha: uma área retangular, sem saída 
possível, com três portas fechadas. Quando abrem, três androides militares me atacam 
automaticamente, um de dentro de cada nicho. (Depois de morrer três vezes) Consigo destruí-los. Ao 
desativar o último, nem acreditei: começa a tocar aquela música agitada do rádio da minha cela. Nem 
sei dizer se ainda me irrita. Agora, mais do que nunca, soa provocativa; quero saber de onde vem. Até 
aqui, a voz-robô parecia estar me procurando. Será que, ao cair na armadilha, denunciei minha 
posição? 

Sigo até encontrar um corredor que parece ser de outra área de laboratórios. Ao entrar nele, 
a voz-robô volta, com uma mensagem clara: devo voltar às áreas de teste, ou ela irá me matar. Pela 
ameaça direta, imagino estar próxima do final. Ela diz ainda que esta é minha última chance. Nem 
menciona mais o bolo. A área de laboratórios também está vazia. Sigo em frente e me deparo com 
uma máquina giratória que dispara bombas contra mim – eu a utilizo com pares de portais, 
direcionando seus tiros para paredes de vidro. Com isso, as paredes se quebram e consigo seguir em 
frente.  

Caio em outra armadilha. Em uma imensa área quadrada, com uma altura próxima a cinco 
andares de um prédio, novamente, androides militares aparecem, revelados em nichos nas paredes. 
Devo usar os portais e destruí-los, um a um. Depois de conseguir, sair do próprio ambiente se tornou 
um novo enigma. Devo usar o momentum para subir o mais alto possível e, aproveitando duas partes 
inclinadas, ser arremessada com força o suficiente para alcançar uma saída que vejo no topo de uma 
das paredes. 

Depois de muitas tentativas frustradas – como foi difícil achar a altura correta para obter a 
velocidade necessária! -, consegui! Ando por mais uma parte labiríntica até chegar a outro corredor de 
laboratórios vazios e, por fim, a uma nova área, um grande ambiente circular. Sua porta de entrada é 
protegida pelo mesmo mecanismo dos elevadores – chuvisco de luzes azuis, que impede que eu entre 
com qualquer coisa exceto as duas armas de portais. 

Chego, então, ao grande teste final: encontro a fonte da voz que me guiou e acompanhou 
até aqui. O ambiente parece ser uma grande sala central de computadores. Ao centro, pendente do teto, 
vejo um emaranhado de fios e peças tecnológicas – bolas brancas que parecem câmeras -, que parece 
compor um único robô. Ao entrar, aquilo começa a se mexer, as câmeras todas se voltam para mim e a 
voz-robô me parabeniza por encontrá-la. 

                                                
15 "Mas, pelo menos, não nos divertimos? Lembra quando a plataforma estava deslizando para o grande 
incinerador e eu disse 'Adeus' e você do tipo "NÃÃO MEEESMO", e depois eu todo "Nós fingimos que 
íamos matá-lo", aquilo foi ótimo." (Tradução nossa) 
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Figura 26: Da janela de um corredor, vejo um ambiente circular e elevado; sua porta de acesso é protegida 
pelo chuvisco azul horizontal. Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 

 
 

Figura 27: Encontro a fonte da voz-robô que me acompanhou (ou perseguiu) até aqui.  
Nos monitores, uma provocativa imagem de pedaço de bolo.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
Seu discurso de recepção, porém, é interrompido por uma das peças redondas que despenca 

de sua própria estrutura ao chão: 
 
Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your 
violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. 
Maybe you could settle for that, and we'll just call it a day. I guess we both 
know that isn't going to happen. You chose this path, now I have a surprise for 
you. Deploying surprise in five... four... Time out for a second. That wasn't 
supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's 
not the surprise... I've never seen it before. Nevermind, it's a mystery I'll solve 
later, by myself, because you'll be dead. (Portal, Valve Corporation, 2007)16 

                                                
16 "Bem, você me encontrou. Parabéns. Valeu a pena? Porque, apesar do seu comportamento violento, a 
única coisa que você conseguiu destruir até agora foi o meu coração. Talvez você possa se contentar com 
isso e paramos por aqui. Eu acho que nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Você escolheu esse 
caminho, agora eu tenho uma surpresa para você. Implantando surpresa em cinco, quatro, ... Espera um 
momento. Isso não deveria ter acontecido. Está vendo essa coisa que caiu de mim? O que é isso? Não é a 
surpresa... eu nunca vi isso antes. Deixa para lá, é um mistério que eu vou resolver mais tarde, sem você, 
porque você vai estar morto." (Tradução nossa) 
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Ela diz que a peça que caiu foi um erro inesperado, que ela nem mesmo sabe o que é, e 

exige que eu ignore o ocorrido. Já acostumada com seu senso de humor e tendência a blefar, imagino 
que a peça seja importante. Ao pegá-la, o imenso robô insiste que eu a esqueça. Exploro ao redor da 
sala, carregando a peça redonda, e descubro um botão que, ao ser acionado, abre um incinerador. Vou 
arriscar jogar essa peça lá dentro para ver o que acontece. No entanto, era uma artimanha: ao incinerar 
a peça, o grande robô revela que aquela era a parte que a controlava e impedia de destruir a todos os 
humanos com a emissão de uma neurotoxina. Na verdade, é por isso que não havia mais ninguém no 
laboratório. Ela matou a todos. Ao destruir tal parte, acabei permitindo novamente que ela produzisse 
a toxina.  

Aqui começa, de fato, a batalha final: tenho cinco minutos para destruir a máquina, antes 
que a neurotoxina me mate. Surge no chão um lançador de bombas giratório, que, ao perceber minha 
presença, atira contra mim. É assim que descubro como destruir o robô: devo posicionar dois portais, 
de maneira que a bomba atirada contra mim seja redirecionada e acerte a grande máquina. Cada vez 
que é acertada pela bomba, outra peça redonda como uma câmera despenca, que devo pegar e 
incinerar. O ciclo se repete três vezes: cada peça solta vai parar em uma posição diferente da área, 
exigindo que eu rapidamente pense e utilize as estratégias aprendidas com os portais para alcançá-las.  

Um detalhe curioso é que as peças que caem falam comigo quando as pego, cada uma com 
sua personalidade diferente. A primeira, alaranjada, parece uma criança curiosa e assustada, que fica 
fazendo diversas perguntas: quem sou eu, o que está acontecendo, para onde estou a levando. Quando 
estou prestes a jogá-la pelo incinerador, ainda pergunta se estou sentindo um cheiro de queimado. A 
segunda é azulada e tem uma voz mais grave, masculina; numa entonação fria e cética, recita linha por 
linha uma receita de bolo. A terceira e última é avermelhada e parece um pequeno animal irracional; 
ao pegá-la, fica grunhindo e sacudindo histericamente. Durante toda a batalha, a própria máquina 
também conversa comigo, ironizando minha mortalidade e a fragilidade humana em geral. Afirma 
também que não importa o quanto eu tente, vou ser eliminada de qualquer jeito.  

 
Neurotoxin... *cough* So deadly... *coughs* Choking... Hahahaha... I'm 
kidding. When I said 'Deadly Neurotoxin', the 'Deadly' was in massive "sarcasm 
quotes". I could take a bath in this stuff, put it on cereal, rub it right into my 
eyes. Honestly, it's not deadly at all. To me... You on the other hand are going to 
find the deadliness a lot less funny. (Portal, Valve Corporation, 2007)17 

 
Ao destruir as três partes, tudo desmorona. A máquina toda explode (suas últimas palavras: 

"There really was a cake"), o que destrói parte do teto e o ambiente é invadido por uma forte luz 
branca. O branco, então, toma totalmente a tela. Ao voltar a enxergar, vejo que estou na superfície, em 
uma área protegida que deveria ser da empresa – vejo árvores, um pedaço de metal escrito GLaDOS18 
e uma pequena guarita com o nome do lugar, Aperture Science. Tudo então se passou no subterrâneo. 
A destruição que causei também refletiu aqui: há vários destroços e chamas por toda parte. Pelo 

                                                
17 "Neurotoxina... *tosse* Tão mortal... *tosses* Sufocante... Hahahaha... Estou brincando. Quando eu 
disse 'Neurotoxina Mortal', o 'Mortal' fazia parte de uma das maiores "citações sarcásticas". Eu poderia 
tomar um banho nesse material, colocá-lo em cereais, esfregá-lo diretamente em meus olhos. 
Honestamente, não é mortal, em absoluto. Para mim... já você, por outro lado, vai achar a letalidade bem 
menos engraçada." (Tradução nossa) 
18 O game recebeu uma sequência, Portal 2, no qual a história e o passado tanto da voz-robô, quanto da 
protagonista são melhor explorados. Nele, descobre-se que tanto a voz, quanto a personagem principal 
(avatar) têm nomes: GLaDOS e Chell. 



 228 

ângulo de visão que tenho, pareço estar caída, imóvel, no chão. Não tenho controle algum, não 
consigo me mover.  

 

 
 

Figura 28: Depois da grande explosão, desperto no mundo exterior, incapacitada a me mover.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
Ouço uma nova voz, com entonação artificial – um outro robô? – e ruídos de sua 

aproximação, mas não entendo o que diz. Não o vejo, deve estar se aproximando por trás de mim. 
Ouço-a agradecer por me deitar no chão e aguardar, então me agarra e começa a me arrastar para trás. 
Tudo escurece. Pelo que parece, não consegui escapar e sobreviver 19 . A tela volta a apresentar 
imagens, agora em uma animação, passando por corredores, túneis e tubulações, como se mergulhasse 
pelas entranhas das instalações novamente. Segue rapidamente, descendo cada vez mais, até chegar a 
uma grande área bem escura, mal iluminada, na qual distingo inúmeras prateleiras cobertas por objetos 
arredondados. Passamos pelo meio delas até chegar ao centro da sala, onde se encontra uma mesa. 
Sobre ela, nem acredito, um bolo com uma vela acesa! 

Havia mesmo um bolo. Nas prateleiras, vejo que os objetos são todos as mesmas peças de 
personalidade circulares, idênticas às que destruí na batalha final. No chão, um cubo companheiro 
acompanha tudo. Uma garra mecânica desce do teto, sobre o bolo, e se fecha, apagando a vela – e a 
tela. Entram os créditos, outra surpresa. A música final possui a mesma melodia do rádio de minha 
cela, que me acompanhou e provocou em tantos momentos pelo trajeto, porém agora tocada de forma 
mais lenta, bem menos agitada, e com letras. O mais inesperado: é a voz-robô que está cantando. A 
letra da música, que aparece na tela enquanto ela canta, é o seu relatório final, resultado de meu teste. 
É profundamente engraçada, chega me fazer gargalhar: afirma que mesmo que meu teste tenha sido 
um sucesso, ela continua viva – e mesmo quando eu morrer, ela continuará viva, pois não é humana. 

Ao terminar, a tela volta a apresentar o menu inicial do jogo; no entanto, a imagem de 
fundo não é mais a cela de vidro, e sim o bolo da minha festa. Sem acreditar no que vejo, reflito sobre 
o que aconteceu ao final. Se considerarmos tal robô como uma inteligência artificial de altíssimo 
desempenho, realmente não sei se a destruí. O que destruí foi uma máquina, seu hardware, mas não 
sei onde ficava sua central de processamento, seu software. Provavelmente, tudo não passou de um 
grande teste mesmo e eu, como um rato de laboratório, fiz exatamente o que era esperado – no final, 
inclusive, a libertei, ao destruir o mecanismo de autocontrole que limitava suas ações. Pelo jeito, ela 
deve ainda estar viva. 

                                                
19 Esse é o único final possível do jogo; não existe a possibilidade de alterar alguma decisão ou ação que 
mude a história em seu final. 
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Figura 29: E no final, realmente havia um bolo.  
Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 

 
 

 
 

Figura 30: Tela final, com os créditos. A letra da música surge enquanto é cantada,  
na parte esquerda, sob o título de Test Assessment Report.  

Fonte: Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
 
 

 
 

Figura 31: Depois dos créditos, a tela volta ao menu inicial, porém com outra imagem de fundo. Fonte: 
Portal, Valve Corporation, Macintosh, captura de tela da autora (2017). 
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APÊNDICE C – Diário de jogo: The Walking Dead (11 e 12 de abril de 2017) 

 

A tela inicial mostra o título do jogo de maneira muito similar aos quadrinhos, origem 
primeira do universo envolvido: a mesma diagramação de estilo de fonte e suas proporções. Ao fundo, 
casas de madeira, um poste com fios de energia elétrica e a grama alta denunciam um contexto 
interiorano, distinto do excesso de concreto esperado em grandes centros urbanos. Na parte superior da 
tela, corre uma mensagem de boas-vindas; ao centro, ao lado do título, o menu principal com apenas 
duas opções (jogar e ajuda/opções); na parte inferior, uma indicação do botão a se apertar para 
escolher. Começo um novo jogo. 

 

 
 

Figura 1: Tela inicial do game The Walking Dead. O ambiente interiorano é bastante monocromático. 
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 

Episódio 1: A New Day 

 
Assim que o game inicia, aparece o título do episódio na tela, Episode One: A New Day. 

Estou em uma viatura policial e, por meio da conversa com o oficial que me conduz, vejo que sou um 
assassino condenado a caminho da prisão de Macon, na Geórgia. Ao longo do trajeto, algumas 
instruções surgem na tela: primeiro, como escolher as respostas para cada interação, depois como 
mexer a câmera para olhar ao redor; por fim, como fazer ações específicas. A escolha de respostas ou 
de ações específicas se faz de maneira similar e bem clara: são no máximo quatro opções, cada uma 
associada a um dos quatro botões do lado direito de meu controle. Curioso: o silêncio também é uma 
opção válida de resposta.  
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Figuras 2 e 3: Comandos aparecem seguidos de explicações na tela. Em cima, a interação de diálogo é 
ensinada; abaixo, um comando de ação indica o botão a ser apertado para chutar a janela. Fonte: The 

Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 

Percebo que o oficial quer puxar assunto comigo, mas não me sinto disposto. Noto que ele 
recebe e ignora diversas chamadas de emergência pelo rádio, assim como passam por nós outras 
viaturas acionadas, a alta velocidade. Estranho. No meio de uma conversa, ele se distrai e atropela um 
pedestre, provocando um grave acidente. Desmaio. 

Desperto ainda dentro da viatura, de cabeça para baixo, por entre árvores, longe da estrada. 
Um comando de ação me indica que devo chutar a janela para quebrá-la e sair. Quando consigo, vejo o 
oficial caído a certa distância. Parece morto. Reviro seu corpo e encontro as chaves que me libertam 
das algemas. Assim que as solto, um susto: o policia se ergue e pula em minha direção. Mas estava 
morto, tenho certeza! No susto, caio para trás e me arrasto em direção à viatura acidentada. O policial 
morto-vivo se arrasta em minha direção, tentando me agarrar. Encontro sua arma e atiro em sua 
cabeça.  

Ainda ofegante, vejo à distância uma silhueta a me observar. Ao chamar por ajuda, ela 
dispara e foge. Sigo em sua direção. Pelo caminho, vejo outros humanos mortos-vivos grunhindo; 
quando me veem, correm atrás de mim. Fico desesperado. Chego a uma alta cerca de madeira, mais 
alta do que eu, mas que consigo ultrapassar. Os mortos não me seguem, eu os ouço batendo e 
grunhindo, mas nenhum tenta subir atrás de mim. Parece que não raciocinam. 

Estou no quintal de uma casa que parece vazia. Ao explorar seu interior, ouço algumas 
gravações deixadas em uma secretária eletrônica: aparentemente, uma mãe tenta avisar a filha que seu 
pai não estava bem e foram para um hospital. A gravação é cortada bruscamente, quando ouço uma 
menina me chamar por um walkie-talkie encontrado em uma gaveta. Ao pedir que eu tenha cuidado, 
uma morta-viva me ataca por trás. Prestes a ser vencido, a menina que me chamara aparece com um 
martelo em suas mãos e, com ele, esmago a cabeça daquela que tentava me matar. A menina então se 
apresenta, Clementine, e aquela que eu matara era sua babá; seus pais foram viajar para a cidade de 
Savannah quando tudo começou. Eu me apresento de volta, Lee Everett, e prometo cuidar dela até 
encontrarmos seus pais. No fundo, por conta das mensagens ouvidas no telefone, acredito que não 
estejam mais vivos. 

Faço a primeira decisão do jogo que parece determinar sua trajetória: escolho partir dali 
ainda durante o dia em busca de ajuda, antes de escurecer. Acredito que a escolha seja determinante, 
pois havia também a opção de partir ao anoitecer; prefiro conseguir enxergar. Assim que optei, um 
aviso confirmando minha decisão apareceu na tela: 

 



 232 

 
 

Figura 4: Toda decisão determinante na narrativa é ressaltada por um aviso na parte superior da tela. 
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Assim que deixamos a casa, encontramos dois rapazes, Shawn Greene e Chet, que nos levam 

para a sua fazenda protegida. Lá chegando, somos bem recebidos por Hershel Greene20, pai de Shawn, 
que me faz algumas perguntas sobre quem sou e meu passado. Escolho pelas respostas verdadeiras 
(poderia mentir) e percebo que Hershel valoriza minha sinceridade. Ele então oferece seu celeiro para 
que eu e Clem descansemos, avisando que lá já estão três membros de uma outra família dormindo. 
Aceitamos com gratidão. 

Desperto com o chamado de um homem que não conheço, que em seguida brinca com Clem 
e a chama de minha filha. Deixo claro que não sou seu pai e nos apresentamos; seu nome é Kenny. 
Logo em seguida, seu filho, Duck, aparece chamando-o, pois iriam ajudar a reforçar a cerca da 
propriedade. Duck vai com Shawn fazer o serviço, enquanto Clem fica conversando com Katjaa, 
esposa de Kenny. Um pouco depois, ouvimos um grito: mortos-vivos atacavam Shawn e Duck! Corro 
para lá e logo vem outra decisão importante: devo escolher a quem ajudar primeiro, a criança ou o 
rapaz. Opto pela criança, na crença de que poderia correr para Shawn depois. No entanto, estava 
errada. Três mortos invadem a propriedade e devoram Shawn na minha frente. Mal podia acreditar. 

Hershel, inconformado com a morte do filho, expulsa a todos de sua propriedade. Kenny 
então oferece uma carona para mim e Clem em sua picape, o que aceitamos e partimos. Acabamos 
sem combustível no centro de Macon, dominado por mortos-vivos. Um grupo de sobreviventes lá nos 
resgata e leva para uma farmácia protegida. No entanto, no meio da fuga, Duck se suja inteiro de lama 
e entranhas dos mortos, o que faz com que um dos sobreviventes na farmácia, Larry, acredite que ele 
tenha sido mordido. A situação cresce para uma briga entre Larry e Kenny, e acabo tomando o partido 
do último. Não vi a criança ser mordida, aquilo não fazia sentido! Por fim, Kenny nocauteia Larry, que 
começa a passar mal por um problema que tem no coração. Sua filha, Lilly, nos implora por ajuda, 
pois o remédio necessário está em uma área trancada da farmácia. Temos que encontrar as chaves 
antes de Larry piorar. 

Ao explorar o local, conheço os demais sobreviventes ali: Doug, um técnico de informática; 
Glenn21, um rapaz morador de Macon; e Carley, uma jornalista. Também aos poucos é revelado que a 
farmácia pertencia à minha família, fato que compartilho apenas com Clem: eram meus pais e irmão 

                                                
20 Hershel Greene, seu filho e sua fazenda também aparecem nos quadrinhos e na série de TV, não é 
exclusivo do game. Sua inclusão reforça a crença do contexto ser um só universo. 
21 Glenn é um famoso e querido personagem dos fãs da franquia, presente também nos quadrinhos e na 
série de TV. Sua presença no game é uma alegre surpresa. 
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que cuidavam do local. Em um escritório, encontro indícios de que se abrigaram ali, mas, pela 
quantidade de sangue que encontrei, provavelmente já estavam mortos. A menina concorda e me 
conforta. Do lado de fora da farmácia, encontro meu irmão, morto-vivo como suspeitara; opto por 
matá-lo de vez, pois não suporto vê-lo assim transformado. Em seu jaleco, encontro as chaves da área 
trancada de que precisamos. 

Quando ia pegar o remédio para Larry, Glenn – que saíra para encontrar suprimentos – 
chama por ajuda pelo walkie-talkie que Clem lhe emprestara. Saio junto a Carley em seu resgate e o 
encontramos em um motel abandonado. Ele disse que tentava ajudar outra sobrevivente quando fora 
cercado por mortos-vivos. Depois de muito trabalho, conseguimos eliminar os mortos e libertar a 
mulher do quarto em que se trancara. No entanto, uma triste surpresa: ela fora mordida. Não havia 
mais o que fazer. Ela então nos pede uma arma para que acabe com o próprio sofrimento, o que se 
mostra outra decisão difícil: se eu entregar, ela pode se voltar contra nós (acho difícil) ou podemos 
ficar com uma arma a menos (o que seria péssimo); se eu não entregar, a mulher teria um destino pior 
do que a morte. Acabo optando por dar-lhe a arma. No entanto, algo inesperado: aguardo ali mesmo 
para pegar a arma de volta, depois que a moça, Irene, se mata. Fico bastante triste com a situação, mas 
não havia mesmo o que fazer. Penso que se fosse comigo, também tentaria impedir minha 
transformação. 

De volta à farmácia, tudo desmorona: ao abrir a área com o remédio para Larry, um alarme 
dispara, atraindo mortos que invadem o local. Temos que fugir. Durante a tentativa de resistência, 
outra decisão difícil: Carley e Doug são cercados. Novamente, devo optar por salvar um deles. Dessa 
vez, imagino que não terei tempo de salvar os dois. Por simpatia, acabo escolhendo salvar Doug; antes 
do ataque, Carley havia me ameaçado, pois sabia que eu era um assassino condenado. Sua postura 
havia me incomodado, pois fora totalmente gratuita: eu não tinha feito nada contra ela ou ninguém ali. 
E mais ainda, meu crime fora totalmente passional: matei o amante de minha esposa, num ímpeto de 
raiva por tê-los pego no ato, em casa. Por isso, escolho salvar Doug. Carley é devorada. Saindo da 
farmácia, Larry vinga seu nocaute em mim: soca-me o rosto, o que me faz cair. Prestes a ser pego 
pelos mortos, Kenny retorna e me resgata. Partimos dali e encontramos abrigo no motel em que 
resgatamos Glenn. Este, no entanto, avisa que tem amigos em outra cidade, Atlanta, e que vai para lá 
ajudá-los.22 

O capítulo assim termina: aparece na tela um gráfico com as decisões que eu tomei nos 
principais dilemas enfrentados, comparadas às decisões de outros jogadores. É bastante curioso, pois 
assim posso ter uma ideia do que a maioria das pessoas acaba por escolher e também posso saber se 
me enquadro ou não nessa maioria. Também aparecem cenas do próximo episódio, como um pequeno 
teaser do que está por vir, em mais uma clara relação com a série do mesmo universo – inclusive, 
parece ser a mesma voz que narra o anúncio. A sensação de se estar conhecendo um pouco mais 
daquele mundo apocalíptico é bastante imersiva e instigante. Sinto-me triste, no entanto, por ter feito 
Carley morrer. 

 

                                                
22 Aqui, o game tece com sutileza a coerência do universo de discurso: tanto nos quadrinhos, quanto na 
série de TV, a primeira aparição de Glenn é justamente em Atlanta, logo no início das histórias. Com isso, 
sua presença em Macon, antes de tudo, torna-se crível. 
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Figura 5: Tela de estatísticas do primeiro episódio.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
 

Episódio 2: Starved for Help 
 
O segundo episódio começa três meses depois do final do primeiro23. A situação se apresenta 

bastante complicada: o grupo de sobreviventes – agora com um novo integrante, Mark – ainda está no 
motel, mas seus suprimentos estão acabando. Vivem sob um racionamento de alimentos controlado 
por Lilly, filha de Larry, o que acaba por gerar inúmeras intrigas, principalmente entre ela e Kenny. 
Logo no início, estou à caça de alimentos com Mark, quando encontramos um professor com o pé 
preso em uma armadilha. Dois de seus alunos tentam soltá-la, mas parece impossível. Ao tentar 
ajudar, uma horda de mortos se aproxima. A primeira decisão difícil deve ser feita: devo decepar a 
perna do professor e levá-lo conosco ou abandoná-lo ali, para a morte certa?  

Mark e os dois garotos gritam para que eu decida e aja, reforçando a emergência da decisão, 
imposta também pela barra de tempo: opto por decepar a perna. A cena é grotesca, tensa e angustiante: 
preciso de quatro comandos para concluir, mirando sempre no ferimento. Na fuga de volta ao nosso 
grupo, um dos dois alunos cai e é devorado. Ao chegar ao motel, entrego o professor aos cuidados de 
Katjaa, que é uma médica (veterinária). Ben, o aluno sobrevivente, em choque, é recebido 
carinhosamente por Clem. Lilly, no entanto, fica irada: já estamos em racionamento e aparecemos com 
dois novos sobreviventes para serem alimentados. Pouco depois disso, um novo susto: o professor, que 
não resistira à hemorragia e morrera, transformou-se e atacou Katjaa; ainda bem que conseguimos 
salvá-la a tempo. Com isso, todos se voltam contra Ben, pois acreditam que o professor havia sido 
mordido. O rapaz então explica que todos aqueles que morrem, inclusive por causas naturais, acabam 
ressuscitando. A mordida, na verdade, nem mesmo importa, pois todos já estamos infectados. O único 
meio de eliminar os mortos-vivos de uma vez é destruindo seus cérebros. 

Logo depois, dois estranhos, os irmãos Andrew e Danny St. John, se aproximam de nosso 
acampamento, em busca de gasolina para sua fazenda. Oferecemos trocar por comida e, depois de 
                                                
23 Novas relações com a linguagem da série aqui acontecem: logo no início, aparecem cenas do episódio 
anterior – minhas decisões principais -, o título do novo episódio e alguns créditos de abertura. Isso se 
repete em todo o game, reforçando sempre seu caráter episódico. 
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acertado o acordo, eu, Ben, Doug e Mark os acompanhamos até sua moradia. Lá, conhecemos sua 
mãe, Brenda, a qual nos oferece um jantar amistoso pelo acordo. Todos aceitam e Doug e Ben partem 
de volta ao acampamento para preparar os demais para o jantar. Eu e Mark ficamos com os irmãos e 
os ajudamos na fazenda. Quando estávamos ajeitando uma das cercas, no entanto, fomos atacados 
repentinamente por bandidos armados com bestas. Mark é acertado no ombro por uma flecha, mas 
conseguimos retornar à casa em segurança. Lá, Brenda leva Mark para dentro para ajudá-lo e enfaixá-
lo, enquanto os irmãos me contam que tinham, de fato, um acordo com os bandidos: davam-lhes 
comida e, em troca, não eram atacados. Por algum motivo desconhecido a eles, vieram atacar. 

 

 
 

Figura 6: A fazenda da família St. John. As cores alegres e a luz do sol trazem algo de bucólico à cena.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
À noite, antes do jantar, quando todos de meu grupo (menos Ben e Doug) já estavam na 

fazenda, Kenny começa a desconfiar de uma porta trancada nos estábulos. Como já estávamos 
considerando mudar para a fazenda e sair do motel, Kenny gostaria de garantir que a família St. John 
era confiável. Aquela porta trancada era praticamente uma afronta à sua desconfiança. Quando todos 
foram chamados para o jantar, fiquei para trás para invadir o aposento. Descubro então que se trata do 
matadouro, com diversas ferramentas de açougue e sangue para todo lado. Um dos irmãos me pega no 
ato da intrusão e explica, gentilmente, que mantinha trancada por conta de sua mãe, que detestava tal 
bagunça. 

Acredito em suas palavras e o sigo à casa, para jantar. Lá chegando, noto que Mark não está 
à mesa. Sou, então, informado de que ele está no quarto, se recuperando. Como uma desculpa, peço 
para lavar as mãos e aproveito para explorar a casa, ainda desconfiado. Vejo que os quartos estão 
vazios e passo a temer por meu colega. Acabo encontrando uma porta escondida por trás de um 
armário e, ao abri-la, encontro Mark: com suas pernas decepadas, ele balbucia sob efeito de 
anestésicos que não devemos comer a janta. As pernas. 

Desesperado, desço correndo para tentar impedir que Clementine coma daquela carne. No 
entanto, não sou rápido o bastante e ela engole um pedaço. No meu desespero, todos são alarmados. 
Conto o que vira e imploro para que deixemos a casa, quando os irmãos se erguem da mesa, armados 
contra nós, e me nocauteiam. Caímos em uma imensa emboscada. Desperto e vejo que estou com 
Clem, Kenny, Lilly e Larry dentro de uma câmara de estoque trancada e sem janelas, aos fundos do 
açougue sinistro dos estábulos. Agora entendo que se trata, na verdade, de um açougue humano. 

Enquanto circulo, em busca de uma saída, Larry passa mal novamente do coração e cai no 
chão, inerte. Sua filha, desesperada, chama por ajuda enquanto lhe faz massagem cardíaca. Kenny e 
eu, no entanto, nos desesperamos: o homem, imenso e forte, poderia se transformar em um morto-vivo 
invencível e devorar a todos ali. Surge a nova e complicada escolha: tentar ajudar Lilly a ressuscitar 
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Larry, sob o perigo da transformação, ou esmagar seu crânio, de uma vez por todas? Kenny defende 
veementemente pela segunda, à qual acabo também cedendo. Enquanto seguro Lilly, Kenny arremessa 
um pesado bloco de sal sobre a cabeça de Larry, impedindo qualquer retorno. Lilly, inconsolável, 
xinga-nos e acusa-nos de assassinato. Converso com Clem, encolhida em um canto assustada, e 
explico o que acontecera. A menina, no entanto, não se convence de que ele estava morto, de fato, mas 
aceita que talvez tenha sido melhor assim. 

Depois do trauma, noto que existe um aparelho condicionador de ar em uma das paredes; 
solto seus parafusos e, ao remove-lo, vemos um buraco pelo qual Clem consegue passar. Ela atravessa 
ao outro lado e abre nossa porta. Na saída, de maneira furtiva, encontro uma pequena foice e consigo 
atacar um dos irmãos, Danny, pego desavisado. Kenny está preocupado com sua esposa e filho, que 
estão na casa com Brenda e é para lá que vou. Quando chego, Brenda (que me mata uma vez, tento 
novamente) faz Katjaa de refém, mas Mark – agora, morto-vivo – a ataca e mata. Quando estamos 
escapando, Andrew aparece e tenta nos impedir. Doug e Ben, então, surgem a nosso resgate. Acabo 
matando Andrew também – outra decisão difícil, mas que escolhi por medo de uma retaliação sua no 
futuro. 

Matei os dois irmãos. Por fim, a família toda acabara. Clem ficou triste comigo, mas acredito 
mesmo que tenha sido o melhor que eu poderia fazer. Essa família matava pessoas para comer, em 
uma referência possível ao Massacre da Serra Elétrica: em uma fazenda, isolada no interior, ninguém 
teria como saber. Inclusive, ao longo de nossa estadia, confessaram ter feito o mesmo com visitantes 
anteriores: escolheriam um de nós para manter vivo e comer, e matariam os demais. Matariam ainda 
outras pessoas, se mantidos vivos.  

Mesmo assim, fiquei muito triste pela Clem. Quase perdi sua confiança, ela chegou a me 
temer. No caminho de volta ao motel, encontramos um carro totalmente abastecido de suprimentos, 
com as luzes acesas e portas abertas. Todos ficaram entusiasmados com o achado, menos Clem: a 
menina acreditava que aquilo tudo deveria pertencer a uma família que estava por perto e que 
retornaria logo, não deveríamos roubar. Optei por apoiá-la e pedi a Kenny que não mexesse nas coisas. 
De nada adiantou: ele e os demais levaram tudo o que podiam de volta ao acampamento. Mesmo sem 
conseguir influenciar a decisão do grupo, fiquei feliz por poder, com meu apoio, reconquistar parte da 
confiança de Clem. 

 

 
 

Figura 7: Tela de estatísticas do segundo episódio.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
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Episódio 3: Long Road Ahead 

 
O terceiro capítulo começa três semanas depois do final do anterior. Ainda estamos 

abrigados no motel, uma vez que conseguimos mais suprimentos ao saquear o carro encontrado no 
caminho. Nessas três semanas, no entanto, tivemos outro problema: os bandidos, que tinham um 
acordo com a fazenda, passaram a nos atacar, pois liquidamos sua fonte de alimento (o acordo com os 
irmãos). E mais ainda: no motel, Lilly se encontra atormentada, pois tem a certeza de que alguém está 
roubando nossos suprimentos. Kenny e eu achamos que é fruto de sua imaginação, pois desde a morte 
de seu pai não tem sido mais a mesma. 

 Mesmo assim, decido ajudá-la e passo investigar quem poderia ser o possível culpado. 
Duck, escondido, ouve nossa conversa e pede para me ajudar a investigar. Por acreditar que não passa 
de um engano, permito: a criança imediatamente transforma a investigação em uma brincadeira de 
Sherlock Holmes. É muito engraçada sua mudança de postura, quebra com a tensão e o peso da 
atmosfera do jogo. Conforme procuro, acabo por encontrar índices devera estranhos: uma lanterna fora 
encontrada no lixo por Katjaa, por conta de um vidro quebrado; o vidro quebrado é encontrado 
próximo a uma parede; na parede, um imenso X desenhado em giz cor de rosa; o giz, é encontrado 
(por Duck, meu Watson) próximo à barricada; ao lado da barricada, fora da área protegida, encontro 
um pacote de suprimentos escondido. Alguém, de fato, estava roubando nossas coisas e deixando ali, 
como uma oferenda.  

Pego o pacote e levo a Lilly, para comprovar que não estava louca. No entanto, assim que 
saímos atrás do culpado, os bandidos – receptores das encomendas – atacam nosso acampamento. 
Invadem com tudo, com armas de fogo, atirando contra nós. Por sorte, Kenny, que já planejava deixar 
o motel com sua família, havia consertado um grande trailer: nele, todos nos abrigamos e conseguimos 
fugir. Na estrada, no entanto, uma triste surpresa: durante o ataque ao motel, algum dos mortos-vivos 
que também invadiram acabaram mordendo Duck. O menino, que agora não sai mais do colo da mãe, 
cai em um estado de semiconsciência por conta da infecção.  

Além disso, Lilly não se conforma com o que aconteceu e exige saber quem é o culpado pelo 
acordo; no fundo, ela tem a certeza de que é Ben, mas não tem como provar. Todos pedem que ela se 
acalme, mas sua postura apenas piora, o que faz com que Kenny se distraia e atropele um morto-vivo. 
O acidente faz com que todos desçam do veículo e, enquanto Kenny tenta retirar o morto preso entre 
as rodas, uma grande discussão se inicia: de um lado, Lilly acusando Ben, que nega ser o culpado; e, 
de outro, eu e Doug tentando acalmá-la. Num ímpeto de raiva, Lilly saca uma arma e atira contra Ben. 
No entanto, num impulso, Doug protege o garoto e é ele o atingido. Morre imediatamente.  

Lilly, desesperada, implora pelo perdão de todos: não era nele em quem estava mirando. 
Mesmo assim, não deveria ter puxado a arma. Não sabemos quem é o culpado. Não sabemos se é Ben 
e, agora, nunca saberemos se era Doug. Sua total falta de controle emocional matara nosso colega e, 
no meu ponto de vista, colocava a todos em perigo. Com isso, decido por impedir que nos acompanhe 
e a abandono, só e transtornada, no meio da estrada à noite. Mesmo sabendo que seria seu fim. 
Realmente, sua instabilidade me assustou e temo não só por mim, mas principalmente por Clementine.  

Seguimos pela estrada até encontrar uma locomotiva e dois vagões travando o caminho; 
Kenny e eu resolvemos explorar. No primeiro vagão, encontramos vestígios de uma moradia: há um 
colchão, garrafas, um mapa e latas vazias. O segundo vagão está descarrilhado e é impossível acessá-
lo. Por fim, ao explorar a locomotiva, percebo que esta ainda funciona, mas é preciso descobrir como 
ligá-la. Encontro um papel com as inscrições demarcadas em baixo relevo e, com a ajuda de Clem 
(que me ensinara a fazer decalque com lápis), rabisco a folha, permitindo a leitura das demarcações 
antes ocultas. 
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Assim que consigo ligar a locomotiva e desacoplar o segundo vagão que nos prendia, o 
inquilino do primeiro vagão aparece. Seu nome é Chuck, um senhor simpático e solitário, que se 
revela ser um morador das ruas há mais de catorze anos. Sua postura gentil para com todos ganha 
nossa confiança e, junto a ele, decidimos partir. Ao longo da viagem, no entanto, Duck não resiste 
mais à infecção e está prestes a morrer. A viagem é imediatamente interrompida: Katjaa chama por 
Kenny e diz que devem se despedir, assim como impedir que o menino se transforme. Eu me ofereço 
para ajudar, pois acredito que nenhum pai deveria ser obrigado a matar o próprio filho. Eles aceitam, 
mas antes pedem um momento a sós com o menino, para a despedida. 

Enquanto aguardo que me chamem, ouvimos um tiro e um grito. Corro até eles para 
encontrar a mais deprimente cena: Katjaa, sem aguentar a perda do filho, se matara com um tiro na 
cabeça. Kenny, debruçado sobre a esposa, grita e chora desconsolado, enquanto Duck arfa fracamente 
recostado aos pés de uma árvore. Tudo é muito triste. Kenny perdera a esposa e o filho de uma só vez. 
Como um único ato possível de auxílio, dou o tiro misericordioso na cabeça da criança e novamente 
partimos, com os demais os sobreviventes, no trem. 

 

 
 

Figura 8: Para aliviar parte do sofrimento de Kenny, opto por atirar em Duck, em seu lugar.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Pelo mapa, vejo que os trilhos irão nos levar a Savannah – cidade portuária em que estariam 

os pais de Clementine. Os planos, sugeridos por Kenny, eram o de encontrar um barco por lá e velejar 
para longe, em busca de qualquer outro local que pudesse ser seguro. Sobre a segurança, inclusive, 
Chuck também me procura para conversar. Ele teme pela vida de Clem, pois acredita que, do jeito em 
que estamos levando as coisas no improviso, ela não teria como sobreviver. Concentro-me então em 
ensiná-la a se defender: mostro como manusear uma arma e atirar. Ela aprende rápido.  

Pelo caminho, também Ben resolve conversar. Completamente corroído pela culpa, confessa: 
fora ele mesmo quem havia feito um acordo com os bandidos lá no motel. Eles o enganaram e 
chantagearam, e ele cedera; agora, a morte de Katjaa e Duck pesava-lhe na consciência, ainda mais por 
Kenny o tratar bem, sem o saber. Eu o aconselho fortemente a não confidenciar a Kenny, pois tenho a 
certeza de que ele não compreenderá e poderá, inclusive, matá-lo. Ben acredita em mim e opta pelo 
silêncio. 

Nossa jornada é então, novamente, interrompida. De uma ponte sobre os trilhos, a carroceria 
de um enorme caminhão de combustível pende, presa pelo engate. Kenny para o trem a tempo e todos 
descemos para tentar liberar o caminho. De cima da ponte, um casal se apresenta e oferece ajudar. 
Desconfiado, subo sozinho para vê-los de perto, apesar de não parecerem apresentar perigo. Eu me 
apresento e eles também, Christa e Omid. Clem acaba subindo atrás de mim, sem meu consentimento, 
e sua presença alegra Omid: parece que o fato de termos uma criança no grupo faz de nós mais 
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confiáveis. Explico-lhes nossos planos e eles decidem se juntar a nós. Em uma estação abandonada, 
mais a frente, encontro um maçarico com o qual consigo desacoplar e retirar a carroceria do caminho.  

O problema é que, no tempo em que levamos para conseguir liberar os trilhos, uma imensa 
horda se aproxima de nós. Kenny parte com o trem assim que o caminho é liberado; eu e Omid, sobre 
a ponte, devemos pular sobre ele. Omid se amedronta e acabo escolhendo empurrá-lo, para que não 
fique para trás. A queda, no entanto, não sai como planejado: ele se machuca e cai, fora do trem. Pulo 
sobre o trem com sucesso, enquanto Christa salta do trem ao chão para ajudar o marido. Do trem, 
consigo ajudá-los, pois correm em paralelo a nós; porém, devo escolher qual deles ajudar primeiro. 
Acabo optando por Omid, pois sua perna machucada o faz correr mancando muito. Christa consegue 
nos alcançar e subir no vagão; ambos são salvos. Apesar de Omid me censurar por tê-lo salvo 
primeiro, Christa me agradece pelo resgate. 

Chegando a Savannah, mais um susto inesperado me desconcentra totalmente. Enquanto 
Clementine dorme, seu walkie-talkie recebe uma captação e Kenny a ouve comigo. A mensagem é de 
uma voz masculina, que diz estar feliz por Clem estar chegando a Savannah, onde finalmente 
poderiam se conhecer. Promete ainda estar com seus pais, que a estariam esperando ansiosamente. A 
menina estivera conversando com um desconhecido fora de nosso conhecimento durante esse tempo 
todo! E, o pior, não fazemos ideia de quem seja e do quanto ele poderia saber, sobre nós ou nossos 
planos.  

 

 
 

Figura 9: Tela de estatísticas do terceiro episódio.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 

Episódio 4: Around Every Corner 
 
O quarto episódio começa logo na sequência do anterior, com o trem finalmente chegando à 

cidade de Savannah. Dele desembarcamos e caminhamos pela cidade. Ao nos aproximarmos de uma 
igreja, seus sinos começam a tocar. Desconfiado, olho para sua torre, de onde vejo sair correndo uma 
figura encapuzada. Logo a seguir, o homem desconhecido volta a falar no walkie-talkie, 
recomendando que a gente saia do meio da rua. Seria ele o encapuzado? De qualquer forma, ele nos 
alertou: os sinos atraíram todos os mortos-vivos próximos para ali.  
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Figura 10: Ao chegar em Savannah, da esquerda para a direita: Christa, Omid, Kenny, Lee (eu), Ben e 
Chuck. Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 

 
Na fuga desesperada, entramos no terreno de uma mansão, protegido por portões, e vemos 

que tudo está fortemente resguardado. Conseguimos entrar na casa e lá nos instalamos, como um 
abrigo. Depois de tudo inspecionado para garantir nossa segurança, no quintal vejo novamente a figura 
encapuzada, em pé ao lado de fora das grades, me encarando. Seria ele o homem do rádio? O mesmo a 
tocar os sinos? Parece que sim. Ao gritar, chamando-lhe, ele foge. Não consigo nem mesmo ver se era 
um homem ou uma mulher. Atraído pelo meu grito, Kenny também sai da mansão e propõe que 
façamos uma dupla busca, por um barco e por Chuck, que se separara de nós durante a fuga dos sinos. 
Partimos apenas nós dois e peço que Ben fique de olho em Clementine, já que Christa está ocupada 
com Omid (sua perna estava infeccionando e ele estava febril). 

Ao alcançar o litoral, uma tremenda decepção: nenhum barco útil a vista. Ao tentar avançar 
pela costa, sou impedido por uma das coisas mais estranhas que já vira até aqui: uma imensa muralha, 
feita totalmente do corpo de mortos. Sobre eles, alguns enormes varões com mortos-vivos empalados, 
como se fossem mórbidos espantalhos. Quem teria feito uma coisa dessas? Seria a muralha uma 
proteção? O que haveria do outro lado? Somos então surpreendidos pela aproximação de uma pessoa 
encapuzada (seria a mesma?), que não nos vê. Crente de que se trata de nosso perseguidor, aproximo-
me com cautela e tento a derrubar. No entanto, erro na sequência e precisão necessária ao combate e a 
figura acaba por me render ao chão. Quando ia me matar, Clementine surge de um beco e grita para 
impedir. A pessoa para imediatamente e se revela ser uma jovem mulher. Não poderia ser nosso 
perseguidor, a voz que nos fala no rádio certamente é masculina. 

 

 
 

Figura 11: Muralha feita de corpos, com alguns mortos-vivos de espantalhos.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
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A jovem se apresenta, Molly, diz ser ela a responsável por tocar os sinos (estratégia que usa 

para afastar mortos-vivos de seu caminho) e questiona se somos de Crawford. No entanto, ao ver que 
Clementine está conosco, assume que não podemos de lá: segundo a mulher, a sociedade alternativa 
que emergiu do apocalipse teria rígidas regras quanto a crianças, idosos e doentes. Considerados 
apenas problemas, pois só gastariam suprimentos sem poder contribuir com segurança ou trabalho, 
eram sempre eliminados. Todos. Sem exceção. Sem poder acreditar no que acabara de ouvir, nossa 
conversa é interrompida por uma horda de mortos-vivos que se aproximam. Molly, Kenny e Clem 
conseguem escapar por uma escada de incêndio de um dos prédios, mas sou cercado e não consigo os 
alcançar. Minha única alternativa é abrir a tampa de um bueiro e mergulhar pelos labirintos do esgoto 
da cidade. 

Uma vez pelos corredores, consigo despistar um pequeno grupo de mortos-vivos que estava 
devorando algo na escuridão. Ao me aproximar, infelizmente vejo que era Chuck o seu banquete. O 
velho provavelmente mergulhara nos esgotos, como eu, mas fora pego. Sigo em frente, triste, até 
encontrar um acesso escondido por trás de uma grande placa de sinalização. Ao atravessá-lo, descubro 
estar no necrotério de um hospital, no qual algumas pessoas montaram um refúgio. Consigo conversar 
com calma e convencê-los de que não sou de Crawford. Eram eles de lá refugiados e temiam que os 
encontrassem, pois seriam certamente mortos: idosos e doentes em remissão, que precisavam de 
cuidados constantes. Seu médico, Vernon, acredita em minhas palavras e me auxilia, pelos caminhos 
dos esgotos, a retornar à mansão em que se encontra nosso grupo. Uma vez lá, aceita ajudar Omid com 
sua perna inflamada. Então, percebo que Clem não se encontra em lugar algum. Desesperado, reviro a 
mansão inteira, mas não a encontro. No quintal, acabo a encontrando trancada na garagem. Ao libertá-
la, uma boa surpresa: ali, sob nossos narizes, um barco estava à nossa espera.  

Kenny o inspeciona e diz que precisamos de bateria e combustível. Vernon e Molly afirmam 
que conseguiríamos apenas em Crawford, pois as pessoas de lá saquearam a cidade inteira. 
Resolvemos então montar um grupo de invasão: Vernon, em troca de medicamentos, aceita se juntar a 
nós, junto com uma amiga, Brie, que diz conhecer os estoques da cidade. Nosso plano é entrar na 
cidade à noite, pelos esgotos, roubar o que precisamos com o mínimo de alarde e voltar. Enquanto nos 
preparamos para partir, Clem pede para ir junto, pois acredita que se houvesse algum lugar em que 
seus pais poderiam ser encontrados em Savannah, seria em Crawford. A dúvida me tortura. Apenas 
Omid ficaria na mansão; em seu estado avançado de infecção, em nada protegeria a garota. No 
entanto, Crawford parecia ser o último dos lugares aceitáveis para se levar uma criança. Mas não tem 
jeito. Entre deixá-la só ou protegê-la eu mesmo, escolho o segundo. Levarei Clem comigo. 

Ao invadirmos o local planejado, deparamo-nos com uma situação completamente 
imprevista: Crawford tombara, estava tomada por mortos-vivos. Nossas dificuldades, então, pareceram 
mais fáceis: seria bem mais complicado desviar de balas e negociar com bandidos do que esmagar 
crânios de mortos. Chegamos logo à escola, sede improvisada da cidade, e nos dividimos em quatro 
grupos: eu e Molly para pegar a bateria em uma mecânica ali perto, Kenny e Brie, pegar o 
combustível, Christa e Vernon, pegar os medicamentos necessários, e Ben e Clem ficariam ali mesmo. 
Ben deveria abrir a porta dos armamentos ali encontrada enquanto Clem ficaria de olho ao redor e 
cuidar dele.  

Com alguma dificuldade, todos conseguimos realizar o que era esperado. No entanto, ao 
retornar à sala de controle, somos cercados por mortos-vivos. Ben, que ainda não conseguira abrir a 
porta dos armamentos, acaba por se desesperar e confessar – no PIOR momento possível – que era por 
sua culpa que Katjaa e Duck estavam mortos. Ao ver Kenny partir para cima do garoto, resolvo 
arrombar a porta com um chute e fazer com que todos para lá corram – com a exceção de Brie, que 
acaba sendo pega pelos mortos. A sala de armamento, no entanto, revela-se completa e 
frustrantemente saqueado. E o pior: sem saída. Havia sido montada nas escadas da torre do sino da 
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escola e o único caminho possível seria subir. Com os mortos em nosso encalço, subimos as escadas 
até o topo; enquanto os primeiros conseguem saltar da janela para o telhado, Ben é agarrado por um 
morto-vivo. Consigo segurá-lo pela mão, pendurado no topo da escadaria. Ele então me implora para 
soltá-lo, pois acredita ser um fardo para o grupo. Kenny também me pressiona, ou seremos os dois 
mortos. Mesmo assim, quando chega a hora, decido por salvar o garoto. Consigo puxá-lo para cima e, 
juntos, saltamos em segurança para o telhado. 

De volta à mansão, Omid toma os remédios que Vernon recomenda e Molly opta por partir 
do grupo. Também o médico se despede e oferece a mim uma estranha oportunidade: diz que, se eu 
aceitasse, ele poderia ficar com Clementine. Diz que seu refúgio é bem guardado e que agora, sem 
Crawford, a menina teria mais chances de ser feliz ali. É claro que recuso. Só de pensar em me separar 
da menina, me desespero. Não abriria mão de Clem assim tão fácil. Ainda mais agora que temos 
finalmente um barco! Fora que... ficar em Crawford? Para que? Esconder-se para sempre? Recuso 
gentilmente, mas o velho se afasta contrariado. Ele nem mesmo considerara a hipótese de a menina 
não querer ir com ele.  

Depois disso, encontro Clem sozinha em um dos quartos, pensativa. Ao conversar, diz que 
gostaria de buscar pelos pais no dia seguinte, antes de partirmos. Digo-lhe que provavelmente não 
haveria tempo, pois a cidade estava cada vez mais perigosa. Ela então rompe em um choro sentido e 
recusa qualquer tentativa minha de amparo. Deixo-a e sento num sofá do mesmo aposento, onde acabo 
pegando no sono. Ao acordar, Clem não estava mais ali. Ao circular pela casa, vejo que está tudo 
vazio, não há ninguém. Novamente, fico nervoso. Parto para o quintal e, para meu desespero, ali, no 
chão, encontro seu boné. Nada da menina. Gritando por seu nome, corro para a rua e, próximo a uns 
entulhos, encontro um walkie-talkie. Ao pegá-lo, um morto-vivo salta do meio do entulho e me agarra, 
mas consigo me desvencilhar. No entanto... fui mordido. Eu. Fui. Mordido. Mal posso acreditar. O 
desespero. A raiva. A angústia. Cadê a menina? Vou morrer... não pode ser! 

 

 
 

Figura 12: Momento em que percebo que fui mordido.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Em meio ao meu surto, meus colegas me encontram: Omid, Christa, Ben e Kenny. Conto-

lhes que Clem desaparecera e que fui mordido. Todos se compadecem e se prontificam a me ajudar a 
encontrá-la; essa passa ser a nova prioridade. Kenny, no entanto, não aceita ter Ben no grupo de busca, 
pois acredita que é um inútil. Acabo perdendo a cabeça e mandando Kenny ficar na mansão, já que 
não consegue superar o problema com o adolescente. Kenny, magoado, aceita e fica para trás. Levo o 
pequeno grupo comigo até o refúgio de Vernon, certo de que fora ele quem levara a menina. Afinal, 
demonstrara um claro interesse em seu cuidado. Porém, ao lá chegar, encontramos tudo vazio. Vernon 
e os demais doentes haviam partido dali, levando tudo o que podiam. Não é possível. Onde estariam? 
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Para onde teriam ido? Meu walkie-talkie, então, me chama. Atendo com raiva, acreditando ser 
Vernon, mas estou enganado. É nosso perseguidor. Clementine está com ele, ouço sua voz. Pergunto o 
que ele quer e imploro que me devolva a garota, porém ele responde apenas com uma grave ameaça. 

 

 
 

 
 

Figuras 13 e 14: Telas de estatísticas do quarto episódio. Acima, o comparativo das decisões; abaixo, um 
comparativo de quais companheiros consegui manter ao meu lado, na busca por Clementine. 

Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 

Episódio 5: No Time Left 

 
O episódio novamente começa na sequência imediata do anterior. Ainda estou conversando 

com o raptor de Clem pelo walkie-talkie e, pelas respostas que recebo, percebo que eles estão em 
algum lugar de Savannah. Com o refúgio cercado de mortos-vivos, temos de encontrar outra saída, 
diferente da porta pela qual entramos. Encontro uma ferramenta cirúrgica usada para separar costelas 
e, com ela, consigo abrir um elevador desativado. No entanto, a infecção de minha mordida me faz 
passar mal e desmaio. 

Quando desperto, vejo que Christa, Omid e Ben discutem sobre decepar ou não meu braço 
mordido. Acordo bem a tempo de poder decidir. Eles acreditam que ao remover a área infectada pela 
mordida eu poderia ter mais chance de sobrevivência. O problema é que eu sabia que a infecção já 
havia se alastrado por meu corpo. A fraqueza constante e o desmaio eram índices claros. Opto então 
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por não decepar 24, inclusive porque a hemorragia consequente poderia até mesmo acelerar minha 
morte. 

Saímos pelo fosso do elevador e conseguimos escapar de volta à mansão. Lá chegando, um 
triste inesperado: Vernon e seus colegas renderam Kenny e roubaram nosso barco. Desolado, ele nos 
questiona onde estaria Clem, já que não a vira com o grupo. Informo-lhe de que fora nosso 
perseguidor desconhecido quem a levara e, quando menos esperado, somos cercados por uma nova 
horda de mortos que invadiu a cidade. Buscamos refúgio dentro da mansão, mas os mortos também a 
invadem. Subindo cada vez mais, matando aqueles que conseguimos, acabamos por parar no sótão. Lá 
trancados, Kenny perde a paciência por medo de que eu morra, me transforme e mate a todos ali; 
consigo manter a calma e conversar pacientemente, mas ele, numa cesso de raiva, arremessa uma 
pequena escultura contra a parede. Com isso, parte da parede cede, revelando ser possível fazer uma 
abertura para a casa ao lado. Assim o fazemos. Ironicamente, sua raiva nos salvou. 

Ao atravessar, saímos no quarto principal da mansão vizinha, quando recebo uma mensagem 
truncada de Clem. Ela consegue nos revelar onde eles estão escondidos: no mesmo hotel que seus pais 
ficavam nas férias, chamado Marsh House. Esse é nosso novo destino. De uma pequena sacada no 
quarto, conseguimos alcançar o teto da construção vizinha; no entanto, quando o último de nós ia 
pular, Ben, a pequena sacada cedeu, derrubando-o em um beco na rua. Kenny e eu descemos correndo 
para tentar resgatar o garoto, mas a tarefa se mostra impossível: parte da estrutura da sacada 
atravessara o peito do rapaz. Ainda vivo, ele implora por ajuda e seus gritos atraem mortos-vivos para 
o local. Grito com Kenny para sairmos dali, mas ele, arrependido por ter brigado tanto com o rapaz, 
tranca-me em segurança fora do alcance da horda e fica ao lado de Ben para tentar protegê-lo. Não 
consigo ver mais nada, há muitos mortos andando. Apenas ouço um tiro e assumo que Kenny deve ter 
atirado em Ben, para poupar o sofrimento do rapaz. Não pude mais ver Kenny, mas acredito que é 
impossível que ele tenha escapado dali com vida.  

Volto a Christa e Omid e lhes conto o que ocorreu. Agora, Clem dependia de nós três. Peço-
lhes, imploro-lhes, que cuidem da menina depois que a encontrarmos. Ainda mais na minha condição. 
Eles aceitam carinhosamente e prosseguimos adiante. Ao chegar em frente ao hotel, acabo separado de 
Christa e Omid. Uma vez que já estou mordido, convenço-os de que irei atravessar sozinho os mortos-
vivos que cercam o hotel e resgatar Clementine. Peço-lhes que, enquanto isso, nos esperem em 
segurança perto do trem no qual ali chegamos. Eles aceitam e eu vou: armado de um machadinho e um 
grande pedaço de vidro, atravesso uma multidão de mortos, eliminando os mais próximos. Sou 
mordido mais duas vezes no processo, mas já não importa mais. Chego ao hotel. 

Depois de investigar alguns quartos, encontro aquele em que o homem está. Ele me rende, 
armado, e faz-me sentar em uma poltrona. Numa espécie de tête-à-tête extremamente desconfortável, 
conta-me quem era e porque raptara Clementine. Ele, sua esposa e seu filho eram os donos do carro 
repleto de suprimentos que encontráramos no meio da floresta, aparentemente abandonado, quando 
escapamos da fazenda dos St. John. Naquela noite, seu filho havia desaparecido e, ao roubarmos suas 
coisas, sua esposa enlouqueceu. Ele diz que nossa pilhagem acabou com sua família, deixando-o só e 
desnorteado. Prestes a se vingar de nosso grupo, ele descobriu a presença de Clementine; passou a nos 
seguir e, quando começou a conversar com ela, pensou que seria um pai muito melhor do que eu. 

Digo-lhe então que eu não participara da pilhagem: no momento em que encontramos as 
coisas, eu e Clementime nos posicionamos veementemente contra, pois sabíamos que aquilo tudo 
deveria pertencer a alguém. Mas o grupo não nos ouviu. Ele retruca, dizendo que não importava e que 

                                                
24 A situação me faz recordar que, tanto nos quadrinhos, quanto na série de TV, Hershel tem uma perna 
amputada imediatamente após ser mordido; decepar o membro rapidamente garantiu que a infecção não se 
espalhasse por seu corpo. No entanto, a situação diferente no game é determinante à minha escolha. 
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eu deveria responder por todos. Passa então a questionar algumas das decisões por mim tomadas em 
nossa jornada até agora. Pelo jeito, Clem contara-lhe quase tudo que eu fizera e que a impressionara. 
Pergunta se teria sido mesmo necessário matar os dois irmãos St. John na frente da menina e 
respondo-lhe que sim, pois eles eram perigosos e eu temia por uma retaliação. Depois, pergunta se eu 
me orgulhava por ter abandonado Lilly, sozinha, transtornada e deprimida, na floresta, no meio da 
noite; respondo que não, que estava arrependido e que jamais faria aquilo novamente, o que é sincero. 
Por fim, questiona por que eu decidira levar Clem comigo para Crawford, sabendo do perigo à sua 
vida que sua mera presença lá representava; respondo dizendo que jamais poderia deixá-la sozinha 
para trás, e que, junto a mim, eu a protegeria com minha própria vida. 

Apesar de minhas respostas, o homem ainda insiste ser um pai melhor do que eu para Clem. 
Chama-me de monstro por minhas escolhas feitas, mas não me sinto assim. Sei que decisões muito 
difíceis foram feitas, mas, como Katjaa me dissera ainda no motel, as coisas certas a serem feitas 
muitas vezes são as mais assustadoras. O homem, então, passa a me ignorar e conversar com uma 
bolsa no chão, chamando-a pelo nome de sua esposa. Percebo que realmente ele não está em 
condições normais. Completamente entretido em discutir com ela sobre adotar mesmo Clem, mal 
percebe que a menina escapa do quarto onde ele a trancara e, numa indicação minha, pega uma garrafa 
e a quebra na cabeça do homem. 

 

 
 

Figura 15: O estranho raptor de Clementine faz um desconfortável interrogatório.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Salto em sua direção e o agarro, começando uma violenta briga. Consigo estrangulá-lo. Por 

fim, dou-lhe um tiro na cabeça, para garantir que não volte. Converso com Clem e a menina apoia 
minha atitude, pois sabia que era o homem quem agia como um monstro, e não eu. Ao abrir a porta 
para sair, um susto: uma morta-viva nos aguardava. Porém, algo estranho acontece: ela me ignora 
completamente, sem me atacar. Consigo matá-la sem esforço algum. Ao refletir o porque daquilo, 
Clem repara que, no meu caminho quase suicida para entrar no hotel, acabei coberto de entranhas dos 
mortos que eliminei e estava cheirando muito mal. Deduzimos, então, que poderia ser o cheiro de 
carne fresca aquilo que atraía os mortos até nós. 

Resolvo abrir as entranhas do morto que ali eliminei e cobrir a roupa da menina com suas 
entranhas25. Mesmo sabendo ser muito nojento e repulsivo, ela aguenta firme. Conseguimos, por fim, 
atravessar a horda andando, sem sermos reparados. Quando estávamos quase escapando, uma 

                                                
25 Outra referência externa: em um dos episódios da série de TV, os personagens, cercados por mortos-
vivos, utilizam exatamente a mesma estratégia para escapar, com sucesso. 
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sequência de desventuras inesperadas: Clem vê, em meio a multidão, seu pai e sua mãe, mortos-vivos. 
Agora, ela poderia ter a certeza de que eles não mais iriam procurá-la. Peço-lhe que se mantenha ao 
meu lado e que não corra até eles, mas acabo desmaiando por conta de minha infecção. Segurando o 
controle, fico desesperada. 

 

 
 

Figura 16: Para escapar sem sermos percebidos, cubro Clementine com as entranhas de uma morta-viva. 
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Desperto com os gritos de Clem, que diz ter nos arrastado para uma loja próxima e nos 

trancado ali dentro. Nervoso, imploro que abra a porta novamente – ela não sabe que fui mordido. No 
entanto, é impossível abrir, pois a porta se encontra emperrada. A única saída é pelos fundos, e seu 
acesso exige passar pelo segurança morto-vivo da loja. Minha condição piora muito e resolvo contar à 
garota. Digo-lhe que ela é forte e independente, que não precisa mais de mim para sobreviver. Ela 
chora, desespera, me abraça. Eu, jogadora, fico comovida com sua tristeza.  

Convenço a menina a algemar meus braços – o segurança carregava algemas -, para que eu 
não representasse um perigo à sua vida, e depois a ajudo a eliminar o morto para que a saída fosse 
liberada. Seguindo minhas instruções, Clem consegue matá-lo, o que a faz ter um pouco mais de 
segurança em suas capacidades. Digo-lhe que deve voltar ao trem, pois Christa e Omid lá estavam a 
esperando. Vem, então, a parte mais difícil: devo dizer-lhe que me abandone ou pedir que impeça de 
me transformar? Como exigir a uma garota de nove anos que mate seu paternal companheiro?  
 

 
 

Figura 17: Perto do final, convenço Clem a não deixar que eu me transforme em um morto-vivo.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
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Acabo optando por isso mesmo, e peço-lhe que atire em mim. Novamente, a menina 
desespera e chora, diz que não consegue. Conversamos um pouco, explico minha situação, que estava 
apenas piorando, e a convenço de que seria muito pior se ela me visse em estado morto-vivo. Com 
isso, Clem é convencida. Aponta a arma para a minha cabeça, com seus pequenos braços tremendo, 
hesita um pouco. Chorei quando disparou. Tela preta. 

O jogo assim termina, apresentando diversas estatísticas comparativas das minhas decisões – 
desse capítulo e do jogo como um todo – e um breve resumo do que aconteceu com cada pessoa que 
passou por minha jornada. Acho o retorno bastante interessante, pois permite entrever quais das 
decisões são de fato significativas para a história e quais delas eu poderia alterar em uma próxima 
jogada. 

 

 
 

Figura 18: Tela de estatísticas do quinto episódio.  
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
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Figuras 19 e 20: Resumo dos principais acontecimentos de cada personagem que passou por meu grupo. 
Fonte: The Walking Dead, Telltale Games, Playstation 4, captura de tela da autora (2017). 
 
Depois dos créditos, no epílogo, Clem aparece sozinha, muito triste, caminhando pelos 

campos do interior de Savannah. Ainda está segurando a arma com a qual impedira minha 
transformação. Ao longe, vê duas silhuetas humanas caminhando, ao pôr-do-sol. A menina as encara 
por um tempo, tentando identificá-las, quando elas também a veem e param de caminhar. A cena 
termina com uma expressão enigmática de surpresa no rosto de Clementine, em uma espécie de 
gancho narrativo, ou cliffhanger, para eventos futuros.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Letra da música final do game Portal, "Still Alive" 

 

[Test Assessment Report:] 
This was a triumph 
I'm making a note here 
HUGE SUCCESS! 
It's hard to overstate 
my satisfaction. 
Aperture Science 
We do what we must 
Because we can 
For the good of all of us 
Except the ones who are dead 
 
But there's no sense crying 
over every mistake 
You just keep on trying 
'til you run out of cake 
And the science gets done 
And you make a neat gun 
For the people who are still alive 
 
[Personnel File Addendum: 
Dear << Subject Name Here >>,] 
I'm not even angry 
I'm being so sincere right now 
Even though you broke my heart 
And killed me. 
 
And tore me to pieces 
And threw every piece into a fire. 
As they burned it hurt because 
I was so happy for you! 
 
Now these points of data  
make a beautiful line 
And we're out of beta 
We're releasing on time. 
And so I'm GLaD I got burned 
Think of all the things we learned 
For the people who are 
Still alive. 
 
[Personnel File Addendum Addendum: 
One Last Thing:] 
Go ahead and leave me 
I think I prefer to stay inside 
Maybe you'll find someone else 
To help you. 
Maybe Black Mesa... 

[Relatório de Avaliação do Teste:] 
Foi um triunfo 
Estou fazendo uma nota aqui 
SUCESSO ENORME! 
É difícil de demonstrar 
minha satisfação 
Aperture Science 
Fazemos o que devemos 
Porque podemos 
Pelo bem de todos nós 
Exceto daqueles que estão mortos 
 
Mas não há sentido em chorar 
sobre cada erro 
Você apenas continua tentando 
até que acabe o bolo 
E a ciência é feita 
E você faz uma arma perfeita 
Para as pessoas que ainda estão vivas 
 
[Adendo ao Arquivo Pessoal: 
Querido << NOME DO INDIVÍDUO >>,] 
Nem mesmo estou com raiva 
Estou sendo muito sincera agora 
Mesmo que você tenha partido meu coração 
e me matado. 
 
E me picado em pedaços 
E jogado cada pedaço dentro do fogo. 
Enquanto eles queimavam, doía, porque 
Eu estava tão feliz por você! 
 
Agora, essas notas de dados 
Fazem um lindo verso 
E saímos do Beta 
Estamos lançando a tempo. 
Então estou satisfeita por ter sido queimada 
Pense em todas as coisas que aprendemos 
Para as pessoas que ainda 
estão vivas. 
 
[Adendo ao Adendo ao Arquivo Pessoal: 
Uma Última Coisa:] 
Vá em frente e me abandone 
Acho que eu prefiro ficar aqui dentro. 
Talvez você encontre outra pessoa 
para lhe ajudar. 
Talvez a Black Mesa. 



 250 

THAT WAS A JOKE HAHA!  
FAT CHANCE! 
Anyway this cake is great 
It's so delicious and moist 
 
Look at me still talking 
When there's science to do 
When I look up there 
It makes me GLaD I'm not you 
I've experiments to run 
There is research to be done 
On the people who are 
Still alive! 
 
[PS:] And believe me I am still alive 
[PPS:] I'm doing science and I'm still alive 
[PPPS:] I feel FANTASTIC and I'm still 
alive 
[FINAL THOUGHT:] 
While you're dying I'll be still alive 
 
[FINAL THOUGHT PS:] 
And when you're dead  
I will be still alive. 
 
STILL ALIVE! 
Still alive! 

FOI UMA PIADA HAHA!  
SEM CHANCE! 
De qualquer forma, esse bolo é ótimo, 
É tão delicioso e suculento. 
 
Olhe para mim, ainda falando 
Enquanto há ciência a ser feita. 
Quando olho para fora 
Fico feliz porque não sou você. 
Tenho experimentos a fazer, 
Há pesquisas a serem feitas 
nas pessoas que estão 
Ainda vivas! 
 
[OBS:] E, acredite, ainda estou viva  
[OBS2:] Fazendo ciência e ainda viva 
[OBS3:] Sinto-me FANTÁSTICA e ainda 
estou viva 
[ÚLTIMA OBSERVAÇÃO:] 
Enquanto vocês morrem, ainda estarei viva 
 
[ÚLTIMA OBSERVAÇÃO OBS:] 
E quando estiverem mortos,  
ainda estarei viva. 
 
AINDA VIVA! 
Ainda viva! 

 

Fonte: "Still Alive", Portal, Valve Corporation, 2007. Tradução nossa. 
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