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INTRODUÇÃO 

 

 

Este projecto tem como base a análise dos enredos dos videojogos e do seu impacto na 

comunidade de jogadores, em termos nacionais e internacionais. Dois videojogos foram 

detalhadamente analisados neste trabalho, o BioShock
1
 e o Psychonauts

2
. A pergunta de partida 

definida foi: como conseguiram estes jogos adquirir um estatuto tão elevado na comunidade de 

jogadores? Para a elaboração deste projecto, recorreu-se: à investigação documental 

(nomeadamente a artigos académicos relacionados com a ludologia e com a análise das narrativas 

nos videojogos), à realização de entrevistas efectuadas via e-mail e de um questionário online.  

Foram realizadas 24 entrevistas online: uma entrevista a uma argumentista profissional de 

videojogos, três entrevistas a comentadores profissionais e amadores de videojogos, seis entrevistas 

a jogadores nacionais e catorze entrevistas a membros da comunidade online de jogadores do Fórum 

da BioWare
3
. O objectivo destas entrevistas foi obter diferentes perspectivas sobre os conceitos que 

se pretende analisar. 

O questionário online foi aplicado a 102 indivíduos, não existindo quaisquer condicionamentos 

para a sua realização. Os objectivos deste questionário foram analisar os géneros de videojogos 

favoritos dos inquiridos, os factores que os motivam a experimentarem um jogo e a importância que 

estes atribuem aos enredos dos videojogos.  

BioShock é um videojogo de acção na primeira pessoa (First-Person Shooter), ou seja, o 

jogador assiste aos acontecimentos na perspectiva do personagem que controla. O jogador tem que 

explorar uma cidade artificial denominada Rapture que se encontra escondida nas profundezas do 

oceano. Construída de forma a albergar uma sociedade perfeita, Rapture foi desenhada e construída 

por um grupo de cientistas, industriais e artistas que acreditaram na sua viabilidade e autonomia. Mas 

depois de uma guerra civil sangrenta e avassaladora, Rapture encontra-se em ruínas e assombrada 

por um grupo de cidadãos geneticamente alterados. O jogador tem que enfrentar estes perigosos 

mutantes, ao mesmo tempo que tenta desvendar o segredo por detrás da revolta que destruiu esta 

misteriosa civilização, e encontrar uma maneira de regressar à superfície.   

Psychonauts é um videojogo de acção na terceira pessoa, permitindo que o jogador tenha 

acesso a mais informação acerca do ambiente imediato do personagem que controla. O jogador tem 

de controlar Raz, um aluno recém-chegado às instalações de treino dos Psychonauts (agentes 

secretos com poderes psíquicos), e procurar desvendar o mistério por detrás do rapto dos seus 

companheiros. Com recurso a um arsenal crescente de poderes psíquicos (como por exemplo a 

clarividência e a telepatia), o jovem Psychonaut tem que penetrar nos pensamentos dos seus 

inimigos e navegar através dos corredores da mente, batalhando contra os seus demónios interiores 

                                                      
1
  “BioShock” in Bioshockgame.com. 

2
  “Psychonauts” in Psychonauts.com. 

3
  “Forums” in Bioware.com. 
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e pesadelos de modo a desbloquear as suas memórias. Tudo isto culminará numa batalha no interior 

da mente do próprio Raz. 

Os primeiros jogos de vídeo que apareceram no mercado, como por exemplo o Pong
4
 e o 

Tetris
5
, apresentavam premissas mais simples e histórias pouco elaboradas, sendo o seu principal 

objectivo o entretenimento do jogador. Hoje em dia existe uma tentativa por parte de algumas 

produtoras de criar jogos com histórias mais complexas e personagens mais sofisticados que 

estimulem de forma mais intensa o interesse do jogador. Naturalmente nem todos os videojogos têm 

a ambição de serem relembrados pelo seu argumento, mas são muitos os exemplos de jogos que 

ganharam o seu lugar no coração dos jogadores devido à sua história interessante e inovadora. 

Jogos como o Final Fantasy VII
6
, Baldur´s Gate II: Shadows of Amn

7
, Mass Effect

8
, entre muitos 

outros, são tidos como jogos de excelência, com uma história complexa e cativante para os 

jogadores. 

Conseguiriam esses jogos adquirir um estatuto tão elevado na comunidade de jogadores se 

os seus autores não tivessem optado por tentar ser inovadores, através da criação de um mundo 

original e de uma história cativante? 

É certo que jogos com uma história simples, nomeadamente os mais antigos, são ainda vistos 

como eternos clássicos, por causa da sensação de nostalgia. Com o passar do tempo, a maioria dos 

jogadores começou a tornar-se mais exigente, preferindo jogos inovadores e com um argumento mais 

complexo. Tal como acontece em relação ao cinema, em que muitos dos filmes que estreiam todos 

os anos optam por seguir uma fórmula que já provou anteriormente ter sucesso com as audiências
9
, o 

mesmo sucede no mercado dos videojogos. No entanto, nem sempre os jogos que oferecem o 

melhor argumento são os mais populares, como é o caso do jogo Psychonauts, que apesar das 

excelentes críticas, foi um fracasso em termos de vendas, muito por causa da estratégia de 

lançamento adoptada, que levou a que o jogo passasse despercebido à maioria dos jogadores. Outro 

fenómeno é o facto de os jogadores optarem por jogos que utilizam uma fórmula já sua conhecida, tal 

como acontece no cinema. Apesar destes factos, muitos dos jogos que referi anteriormente, como por 

exemplo os aclamados BioShock
10

 e Mass Effect
11

, foram casos de grande sucesso comercial
12

, 

                                                      
4
  Rapp (2006). 

5
  Paul (2009). 

6
  “Final Fantasy” in Square-enix.com. 

7
  “Baldur´s Gate II: Shadows of Amn” in Bioware.com. 

8
  “Mass Effect” in Masseffect.bioware.com. 

9
  Clark (2009).; Cruz (2009).; Rosen (2009).; Snyder (2005). 

10
 Prémios do BioShock: “E3 2006 Best of Show: BioShock” in Gamespy.com.; “E3 2006 Editors' Choice Awards” in 

Gamespot.com.; “IGN's Overall Best of E3 2006 Awards: Game of the Show BioShock (Xbox 360)” in Games.ign.com.; Schiesel 

(2007). 

11
 Prémios do Mass Effect: “Best Role Playing Game: Mass Effect” in Gamecriticsawards.com.; “Best RPG: Mass Effect” in 

Bestof.ign.com.; “Best Story: Mass Effect” in Bestof.ign.com.; “Best Story of the Year Mass Effect” in Features.teambox.com.; 

“Game of the Year Mass Effect” in Features.teambox.com. 
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mostrando que muitos jogadores não são indiferentes aos esforços dos autores para criarem jogos 

com um argumento mais elaborado.  

A abordagem que pretendemos privilegiar centra-se na análise de dois jogos que foram 

considerados pelos críticos e pelos fãs como sendo jogos com um enredo original e cativante 

(BioShock e Psychonauts), procurando também identificar quais os pontos que conduziram a essa 

distinção por parte da comunidade de jogadores. Avaliamos também o impacto dos enredos dos 

videojogos na comunidade de jogadores. 

 

O interesse actual acerca desse tema tem sido devidamente demonstrado por estudos 

realizados à escala internacional. 

Uma das grandes áreas de crescimento económico e de emprego à escala global é 

precisamente o campo do lazer, desporto, recreação e entretenimento, uma vez que se torna cada 

vez notória a participação activa dos sujeitos em práticas de ”ócio”, bem como as suas formas de 

participação passivas como espectadores ou consumidores. Este fenómeno cada vez mais 

importante das sociedades modernas tem um impacto global e local da transformação dos tempos 

sociais. O crescimento da circulação de pessoas e bens culturais é acompanhado pelo aumento da 

procura por lazer cultural e desportivo. O próprio mundo do trabalho que exige cada vez mais 

dedicação e entrega cria em nós uma procura de lazer, de distracção, como uma forma de alívio do 

trabalho e das tarefas profissionais.  

Segundo um estudo realizado pela Nielsen Games em 2008
13

, a razão mais apontada pelos 

inquiridos para experimentar jogos de vídeo é o divertimento (mencionado por 80% como uma razão 

que os leva a experimentar jogos de vídeo e por 47% como a principal razão que os leva a jogar). 

Factores como o desafio, a excitação e a habilidade para utilizar a imaginação também foram 

mencionados, aparecendo com valores elevados, sendo esses elementos responsáveis por tornarem 

a experimentação de jogos de vídeo numa actividade divertida. Apesar de existir um elemento 

passivo de jogadores de jogos de vídeo (41% dizem que jogam quando estão aborrecidos), mais de 

metade dos jogadores europeus inquiridos (55%) disseram que jogam para relaxar. Nas suas vidas 

activas e ocupadas, os jogos de vídeo marcam um papel claro na vida de muitos europeus e isso 

reflecte-se nas horas que os inquiridos afirmaram que jogam em média por semana. Embora os 

inquiridos da faixa etária dos 16 aos 24 anos fossem os principais utilizadores de jogos de vídeo, um 

quarto dos jogadores com mais de 30 anos afirmaram jogar entre 6 a 10 horas por semana. 

 

A utilização dos videojogos na sociedade contemporânea foi também alvo de diversas 

investigações. Tendo como base os resultados de um estudo representativo que se realizou no Reino 

Unido, na Finlândia e Espanha em 2008 (escolhidos de maneira a representar um leque diversificado 

de geografias do espaço europeu e estados de desenvolvimento de mercado), a proporção da 

                                                                                                                                                                      
12

 Vendas do BioShock: “Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Second Quarter Fiscal 2008 Financial Results” 

in Ir.take2games.com.; Thorsen (2007)./ Vendas do Mass Effect: “Mass Effect First Week American Sales Performed Better 

Than Reported? Yes, says Bioware” in N4g.com.; Sliwinski (2007). 

13
 “Video Gamers in Europe 2008” in Isfe.eu. 
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população que utiliza jogos de vídeo atingiu níveis significativos
14

. Este estudo foi encomendado pela 

ISFE (Interactive Software Federation of Europe
15

) de maneira a analisar as atitudes do consumidor e 

a utilização de jogos vídeo em quinze países Europeus – Reino Unido, França, Alemanha, Itália, 

Espanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Dinamarca, Suécia, Noruega, República 

Checa, Polónia e Letónia. O objectivo deste estudo foi providenciar informação sobre o discernimento 

do consumidor geral na utilização de jogos de vídeo, relacionando-o com um contexto mais vasto de 

outros media e actividades de lazer
16

. Os resultados deste estudo foram: 

 No geral, 72% da amostra total utilizava os jogos de vídeo com recurso às consolas (X-Box, 

X-Box 360, GameCube, Wii, PS2, PS3).  

 61% da amostra total utilizava os jogos de vídeo com recurso ao PC.  

 35% da amostra total utilizava os jogos de vídeo com recurso às consolas portáteis 

(GameBoy Advance, GameBoy Advance SP, Nintendo DS, Nintendo DS Lite, PSP), embora os 

resultados variassem de país para país.  

 

Os inquiridos que não foram qualificados como jogadores activos tiveram que responder a 

uma série de perguntas antes de dar como terminada a sondagem, de maneira a determinar as suas 

atitudes para com os jogos de vídeo. Reescrever. 

As principais conclusões foram: 

 No Reino Unido, 37% da população dos 16 aos 49 descreveram-se como “jogadores activos” 

(que jogam jogos de vídeo em consolas, consolas portáteis ou PC). 

 Dentro da percentagem da população que tinha menos de 30 anos, a utilização de jogos de 

vídeo foi ainda mais acentuada (48% dos que tinham entre 16 e 29 anos classificaram-se como 

jogadores activos no Reino Unido, 43%, em Espanha e 36% na Finlândia).  

 No entanto, a utilização de jogos de vídeo não se manteve restrita à “população jovem”: 33% 

dos que tinham a idade dos 30 aos 49 anos no Reino Unido classificaram-se como jogadores 

activos, seguidos de 23% na Finlândia e 16% em Espanha. 

 Nesta amostra de países europeus, a média geral do jogador activo situou-se entre os 26 

anos em Espanha e os 33 anos no Reino Unido (a idade média dos jogadores Finlandeses 

situou-se nos 30 anos). 

 Os homens (idade entre os 16-49 anos) na Finlândia e em Espanha tinham o dobro da 

hipótese de serem jogadores activos a comparar com as mulheres (38% vs. 18% das mulheres); 

                                                      
14

 “Video Gamers in Europe 2008” in Isfe.eu. 

15
 “Interactive Software Federation of Europe” in Isfe-eu.org.  

16
 Foi realizada uma sondagem online com efeitos quantitativos, com a duração de vinte e cinco minutos, a quatrocentas 

pessoas por país (uma amostra de 6,000 inquiridos). Todos os inquiridos tiveram que utilizar jogos de vídeo durante seis 

meses com recurso a pelo menos um dos seguintes meios: um PC, uma consola ou uma consola portátil. Esta amostra deve 

ser considerada representativa de uma secção vasta de jogadores activos. Os inquiridos tinham entre os 16 e os 49 anos de 

idade, sendo 70% homens e 30% mulheres (ou seja, apesar deste estudo ser representativo da audiência de jogadores, não 

inclui as atitudes de jogadores com menos de 16 anos). A amostra foi dividida em cinco grupos com base na idade: 16-19 anos 

de idade, 20-24 anos de idade, 25-29 anos de idade, 30-30 anos de idade e 40-49 anos de idade.  
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no entanto, as mulheres continuaram a representar uma parte importante do mercado dos jogos 

de vídeo. No Reino Unido, a diferença foi menor (48% dos homens eram jogadores activos vs. 

29% das mulheres), reflectindo o seu estatuto de um dos mercados de jogos de vídeo mais 

maduro. 

 

O crescente interesse das mulheres no lazer digital através dos jogos de vídeo tem sido 

demonstrado por organizações como, por exemplo, a Women In Games Internacional (WIGI). A WIGI 

trabalha na promoção da inclusão da mulher na indústria dos jogos de vídeo, organizando eventos 

como a Women´s Game Conference e estimulando o aumento de grupos femininos em competições 

internacionais como a Electronic Sports World Cup (ESWC). Debruçando-nos sobre duas situações 

concretas, por exemplo Espanha e os EUA, temos que para o primeiro País um estudo publicado pela 

aDeSe
17

 em Outubro de 2006 mostrou que as mulheres representavam 37,5% de 8,8 milhões de 

espanhóis que experimentavam jogos de vídeo, concluindo que a sua representação como 

utilizadores de jogos de vídeo foi reforçada, tendo como base estudos anteriores. O sector feminino 

de jogadores de jogos de vídeo aumentou para 7,5% da população total espanhola em 2006, 

contrastando com os 6,7% do ano de 2004. 

Três estudos recentes conduzidos no mercado norte-americano concluíram a crescente 

importância das mulheres no sector dos jogos de vídeo:  

 Em Abril de 2006, o New York Times publicou as conclusões de um estudo da Consumer 

Electronics Association dos EUA, de acordo com as quais, apesar da maioria dos jogadores 

serem do sexo masculino, existe uma faixa etária (entre os 25 e os 34 anos de idade) em que as 

mulheres representam 65% dos jogadores. 

 Em Outubro do mesmo ano, um estudo da prestigiada companhia de consultoria Nielsen 

Entertainment revelou que 64% dos jogadores online norte-americanos são mulheres. 

 Em Setembro do mesmo ano, um outro relatório publicado pela Parks Associates, realçou 

que as mulheres representam 59% dos consumidores americanos que são jogadoras através de 

telemóveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

 “Women and videogames Habits and preferences of the video gamers” in Womeningamesinternational.org. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Ludicidade 

A ideia que a nível geral se tem de “lazer” aparece frequentemente no espírito dos indivíduos 

associada a uma prática laboral, seja ela qual for: desta forma, algum do tempo livre que fica para 

além do desempenho do trabalho é vivido enquanto lazer – dizemos algum, uma vez que uma 

parcela desse tempo libertado do trabalho será preenchida com outro tipo de tarefas ditas 

“obrigatórias” [cf. Magalhães, 1991: 165-166]. 

O lazer pressupõe o trabalho “correspondendo a uma libertação periódica, no fim do dia, da 

semana, do ano ou da vida de trabalho” [cf. Dumazedier, 1979 apud Magalhães, 1991: 166].  

Segundo Magalhães (1991: 166) existe uma corrente sociológica que considera o lazer como 

um fenómeno cultural relativamente recente: tendo surgido com a Revolução Industrial, torna-se um 

produto das sociedades modernas. 

Dumazeidier (1979 apud Magalhães, 1991: 166) refere que “o conceito de lazer não convém 

para designar as actividades (...) ociosas. O lazer não é ociosidade, não suprime o trabalho; 

pressupõe-no”. O lazer pode ser entendido como uma determinada ocupação do tempo livre de que 

se dispõe, após se terem cumprido as tarefas obrigatórias e necessárias [cf. Magalhães, 1991: 166]. 

Se o lazer assume a necessidade de tempo livre, o inverso não se verifica. Conviria esclarecer que a 

terminologia “tempo livre” não surgiu casualmente. Pense-se, por exemplo, no valor social que o 

trabalho assumiu e assume ainda hoje nas sociedades modernas; neste sentido, a noção “tempo 

livre” surge por interligação ao trabalho, isto é, representa o tempo libertado ao trabalho, já que tudo 

gira em torno do trabalho [cf. Magalhães, 1991: 166-167]. 

Ao longo da história o tempo livre tornou-se um tempo social, no sentido em que “é um tempo 

que reenvia às actividades e práticas especificamente sociais (...) criando modificações de estruturas 

sociais, onde aparecem novas normas e novas regras, onde se estabelecem novas relações sociais e 

onde se fundam novos valores” (Samuel et al., 1984 apud Magalhães, 1991: 167). 

Existem categorias diferentes de tempos sociais, destacando-se dentre destas o tempo livre, 

porque é dentro deste tempo social específico que se inscreve o lazer.    

A categoria “tempo livre” engloba: tempo de actividades religiosas, participação política e 

sindical, actividades sociais ritualizadas (reuniões, visitas, jantares, aniversários...), e tempo de lazer 

(que pode ser definido como “como a parte do tempo livre cujo conteúdo é orientado para a 

realização de pessoa como fim último” (Dumazedier, 1974 apud Samuel et al., 1984: 11) [cf. 

Magalhães, 1991: 167]. 

Trata-se, portanto, de um tempo, não apenas quantitativo, mas sobretudo qualitativo, 

salientando-se ainda o seu carácter institucionalizado pelas sociedades industriais, evidentemente em 

grau variável [Idem]. 

O que se pretende dizer com isto é que há a necessidade de ter em linha de conta por um 

lado a existência de uma pluralidade de tempos sociais numa mesma sociedade, e por outro, a 
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heterogeneidade entre si: tempo de trabalho profissional ou escolar, tempo de ocupações familiares e 

tempo livre, para além do trabalho suplementar ou complementar (que não raro adquire contornos 

sociais específicos e significativos pelo seu peso social), trabalhos domésticos, actividades de 

manutenção (refeição, higiene, sono) [Ibidem]. 

De acordo com Raquel Ribeiro (2009: 37), “a nossa economia essencialmente terciária, a 

urbanização acentuada e o aumento dos níveis de instrução, entre outros factores, criaram uma 

geração de consumidores aspirantes a um determinado padrão de vida, fortemente marcado pela 

imagem de sucesso que é associada à posse de bens”. A autora acrescenta que “a liberalização dos 

costumes tem encorajado os jovens a prosseguirem a sua independência, as suas ambições 

profissionais e o estilo de vida desejado, valorizando-se a ascensão social e mesmo uma certa 

ostentação”. 

No seu estudo, Ribeiro explica que “menos filhos, mais dinheiro, maiores solicitações e menor 

controlo: para os nossos jovens, isso significa maiores gastos por parte dos pais, aumento dos anos 

de permanência com estes, maior liberdade na sua relação recíproca, mas também uma menor 

valorização da família tradicional” [Idem: 38]. Ribeiro refere também que “temos, por conseguinte, 

uma juventude mais favorecida pela família (pelo menos economicamente), mas mais descrente em 

relação à mesma (talvez por se sentir desacompanhada, talvez pelo crescente egocentrismo). Em 

detrimento da família, os jovens preferem o convívio entre amigos” [Ibidem]. 

No trabalho de Raquel Ribeiro (2002), começava a estar evidenciada a importância das novas 

tecnologias nos hábitos de lazer e consumo dos jovens, nomeadamente telemóvel, computador, 

Internet e novos gadgets associados. As viagens de lazer e turismo também adquiriam um papel 

muito significativo nos sonhos de consumo juvenis [cf. Ribeiro, 2009: 41]. 

Na senda dos Inquéritos à Juventude de 1989, o ICS publicou em 1998, sob a coordenação 

de Machado Pais, um trabalho assente em inquéritos à população portuguesa com mais de 15 anos, 

que incidiu sobre os valores nas diferentes gerações nacionais. As “novas tendências” encontradas à 

data demonstraram que a juventude se inclinava mais para valores de hedonismo, expressividade, 

narcisismo, diversão, experimentação e transgressão do que os mais velhos; por outro lado, mostrava 

ser mais aberta à tolerância e à convivialidade. [Idem]. 

 

2. Ludologia 

O termo “ludologia” surgiu pela primeira vez associado aos jogos de computador e aos “game 

studies” num artigo de Gonzalo Frasca (1998: 265-371), sendo posteriormente retomado por Espen 

Aarseth e pelo mesmo Frasca no Cybertext Yearbook (2001). Até aí, de um modo geral, servia para 

exprimir a realidade geral dos jogos, em especial, a referente à comunidade dos jogos de tabuleiro, 

conotando, igualmente, um discurso (lógos) dentro das fronteiras (sociais e culturais) do 

“entretenimento” (ludus). Daí a importância de marco histórico de, num editorial, Espen Aarseth 

(2001) eleger 2001 como o “Ano Um” dos estudos de jogos de computador [cf. Teixeira, 2005: 467]. 

É na cultura contemporânea que a categoria lúdica assume contornos essenciais, por 

exemplo, como campo fundamental em que se “joga” o problema da(s) relação(ões) entre o Homem e 

a(s) técnica(s). Para além da afirmação prévia de que, ontológica e fenomenologicamente falando, os 
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jogos são mais que “meros jogos” e de que a dimensão lúdica é (em termos antropológicos e 

culturais) mais antiga que o próprio Homem, este posicionamento da problemática ludológica no 

centro da nossa cultura contemporânea e a constatação de que, hoje, o lúdico nos acompanha para 

todo o lado, cruzada com a questão técnica, tornou urgente que a Academia olhe para este objecto 

de estudo e este campo do humano como área científica fundamental. É no lúdico que, apesar de 

existirem ainda contornos que necessitam de ser delimitados e de uma explicitação conceptual, 

reside, porventura, se não o, pelo menos um, dos pontos principais da nossa actual “cultura da 

simulação”, transversal às várias dimensões, ontológica, fenomenológica, gnoseológica, 

antropológica, estética, económica, política, ideológica, entre outras. Ao instalar-se como elemento 

fundamental da lógica de discurso contemporâneo, tomando o “lúdico”, não apenas como 

“entretenimento” e “passatempo”, mas como exercício bem para além da mera “finalidade recreativa” 

(por exemplo, com usos militares, empresariais, educacionais, médicos, entre outros), a abordagem 

ludológica obriga a que encaremos o lúdico como área emergente das Ciências da Comunicação e 

da Cultura e de um modo bem diferente do de outrora, isto é, diferente de uma lógica analítica, de 

progresso e de perfectibilidade herdadas do positivismo, procurando as fronteiras quer de léxico, quer 

de objecto/processos, quer de metodologias, quer, em suma, de programa de investigação, mas 

sempre segundo uma postura crítica e de interrogação [Idem: 468]. 

 

3. Programa de investigação da Ludologia 

Enquanto campo científico de investigação, a Ludologia necessita de definir, quer o seu 

programa de investigação quer o seu enquadramento metodológico, diferenciado das perspectivas 

adoptadas por outras áreas do saber. Como refere Frasca (1998: 265-371), será preciso delimitar os 

campos, por exemplo, entre “ludologia” e “narratologia”, não negando os seus eventuais pontos de 

contacto mas, sobretudo, salientando as suas diferenças essenciais e as suas dinâmicas próprias, 

por exemplo, demarcando o que há de “lúdico” nas narrativas (tal como são concebidas 

classicamente) e o que há, em certos casos, de “narrativo” no “jogo”. Isto implica, evidentemente, em 

termos de pressuposto, um ponto de vista crítico a respeito, quer do “panludismo” cultural, quer do 

“pannarrativismo” [cf. Teixeira, 2005: 472-473]. 

Assim, diríamos que os ludólogos serão todos aqueles investigadores, mesmo aqueles 

formados na tradição narratológica, para quem os mecanismos lúdicos estão para além da mera 

análise da estrutura narratológica, por exemplo, concebendo o videojogo na sua “ergodicidade” 

(termo que se fez derivar da noção de “ergódico” proposto por Aarseth (2005), isto é, na sua base 

ontofenomenológica, o que será o mesmo que dizer, na sua “jogabilidade”, “regras” e “cenário de 

jogo” (e temos assim o “programa de investigação”). A “jogabilidade” definirá as “acções”, 

“estratégias” e motivos dos jogadores; as “regras” (incluindo as de simulação), definirão a “estrutura 

do jogo”; por fim, o “cenário de jogo”, o conteúdo ficcional, a concepção topológica, texturas, entre 

outras. Assim, o criticismo ludológico terá por objecto a compreensão dos mecanismos estruturais, 

gnoseológicos e fenoménicos (sobretudo de simulação), bem como os elementos lúdicos – em 

particular as suas regras - preocupando-se em construir as genealogias, tipologias e modelos 

presentes nos jogos, sobretudo, por relação com a consciência do sujeito lúdico (pois no limite, nunca 
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nos devemos esquecer de que é sempre o Homem que é “extensão do homem”, sendo o computador 

uma extensão orgânica da nossa Consciência – isto é, por mais artificial que a inteligência possa ser 

designada, ela é sempre humana. Neste sentido, a compreensão (extensiva) do videojogo por parte 

do hermeneuta passa, obrigatoriamente, pela acção de o jogar, percepcionando-o no seu “processo 

de simulação” [cf. Teixeira, 2008: 326-327]. 

Por tudo isto, e em termos sistemáticos e finais, por um lado, a Ludologia, enquanto 

fenómeno essencial à compreensão da cultura contemporânea (e simulação), é algo de urgente 

constituir no interior das Ciências da Comunicação e da Cultura a partir de contornos 

interdisciplinares. Por outro, e em consequência do que temos vindo a defender, a sua possibilidade 

enquanto disciplina emergente terá de levar em consideração, quer o objecto de estudo, quer a(s) 

metodologia(s), quer a hermenêutica que melhor se lhe adaptem às suas especificidades pois, por 

exemplo, aqui estamos perante a necessidade do que designaríamos por hermenêutica dinâmica, 

diferente das que se aplicam ao objecto literário e/ou fílmico – já que, para além das capacidades 

analíticas, a análise ludológica exige do hermeneuta capacidades performativas retroactivas directas 

do sistema, isto devido ao facto da compreensão de um jogo passar, necessariamente, por jogá-lo 

(nível ontorepresentativo) e por percepcioná-lo segundo parâmetros específicos (um jogo, mais que 

um “objecto”, é um “processo” que remete para estruturas da nossa própria consciência, individual 

quanto cultural) [cf. Teixeira, 2005: 475]. 

 

4. Sistema de orientação narrativa 

Os autores da simulação escrevem regras manipuláveis, aceites, rejeitadas ou mesmo 

contestadas. Os autores da narrativa têm poder executivo, lidam com assuntos particulares. Podemos 

afirmar que a simulação nos remete para regras, enquanto a narrativa nos remete para histórias [cf. 

Gouveia, 2008: 239].  

Em muitos videojogos, durante ou após a introdução, dá-se a catástrofe, deixando o jogador 

no início do percurso para progressivamente restabelecer a normalidade - tal como é frequente no 

cinema a história poder ser apresentada da mesma forma. Podemos concluir que os jogos podem ser 

analisados como narrativas, não significando necessariamente que eles “contem historias” [cf. Luz, 

2009: 2].  

Como podemos observar, as narrativas não são essenciais para o acto de jogar, na medida 

que se opõem ao livre arbítrio do jogo – a interactividade. No entanto, são fundamentais que o jogo 

possa desenvolver-se numa orientação narrativa ou para que os objectivos propostos serem 

apresentados em introduções narrativas, a fim de se poder enquadrar o jogador nos eventos em que 

o seu avatar está envolvido. As narrativas apresentadas no videojogo incrementam a imersão nas 

futuras acções do jogador, afastando-o do espaço digital do jogo, mas envolvendo-o emocionalmente 

na história que é contada. Assim podemos compreender a afirmação de Ryan (2001: 335-338) na 

qual os jogos digitais são caracterizados, não como um sistema narrativo, mas como um sistema de 

orientação (matriz) narrativa [cf. Luz, 2009: 2]. 

Segundo Frasca (2003) no artigo intitulado “Simulation vs narrative: Introduction to Ludology”, 

mesmo que as simulações e as narrativas partilhem alguns elementos (personagens, palcos e 
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eventos) os seus mecanismos são essencialmente diferentes [cf. Gouveia, 2008: 239]. Os videojogos 

constituem uma forma de estruturar a simulação, assim como a narrativa é uma forma de estruturar a 

representação. Os jogos de vídeo transmitem mensagens de uma forma que a narrativa não 

consegue fazer e vice-versa [cf. Campos, 2006: 80]. 

 A narrativa fixa é uma sequência de eventos, ao passo que o jogo possibilita e requer várias 

sessões: reconhecemo-los como jogos exactamente porque sabemos que podemos começar de 

novo. Ao contrário da narrativa, os jogos carregam um certo grau de indeterminação que evita que os 

jogadores prevejam o seu final [Idem]. 

Um conteúdo narrativo num videojogo é apresentado visualmente, através de texto, filme, 

som ou a mistura de ambos. Somos afastados imediatamente da acção, é eliminada toda a 

capacidade de agenciamento, não podemos interagir, apenas absorver passivamente informação. 

Quando a acção é interrompida por um filme introdutório da acção que se precede, logo nos 

encostamos à cadeira e recebemos toda a informação para tentarmos descodificar como ultrapassar 

o próximo quebra-cabeças. O agenciamento fornece imersão através do prazer de jogar, as 

narrativas permitem ao jogador envolver-se na história que é contada através de entretenimento 

passivo. Jesper Juul (2001:1-14) encontrou diversas semelhanças entre videojogos e histórias 

(narrativas experimentais do século XX), como também várias diferenças. Interessa-nos destacar a 

análise que o autor faz sob a noção de tempo nos videojogos. O tempo decorre de modo distinto, se 

nas narrativas existe o tempo que se demora a contar “ outro tempo” (da história), nos videojogos tal 

não acontece. O modo como somos envolvidos na história, ou no ambiente, é predominantemente 

desigual [cf. Luz, 2009: 2].  

Segundo Gouveia (2008), a progressão no jogo está ligada à interactividade, a qual permite 

ainda a demonstração cabal da excelência tecnológica do desempenho. O jogo permite à audiência 

produzir o seu próprio espectáculo.  

O jogo torna-se a interface
18

 da história e a narrativa surge através da jogabilidade numa 

negociação com o espaço e com o ambiente que é jogado. A história/ jogo - enredo de acção dos 

videojogos - é diferente da novela ou do filme, pois a estrutura narrativa é essencialmente visual [cf. 

Gouveia, 2008: 148]. O prazer dos videojogos não é prioritariamente visual mas cinestésico, funcional 

e cognitivo [Idem: 244]. 

 

5. Imersão 

Imersão é uma palavra demasiadamente vasta para tão diversas sensações de presença que 

um espectador pode sentir no visionamento de um filme, ou que um jogador pode experimentar no 

espaço de jogo [cf. Luz, 2009: 4].  

                                                      
18

 De acordo com o glossário da TeK, interface é o ponto de ligação entre dois elementos diferentes para que possam 

trabalhar em conjunto. No caso do software, a aplicação mais conhecida é o interface gráfico, introduzido pela primeira vez em 

computadores pessoais pela Apple em 1984 e popularizado pela Microsoft com o Windows. Neste caso trata-se de um 

interface entre o hardware e o seu utilizador. Uma aplicação comum de um interface de hardware é a placa de rede, também 

conhecida pelas iniciais NIC, de Network Interface Card. Neste caso, trata-se do interface físico entre o computador e uma 

rede.   
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A narrativa é oposta ao agenciamento, porque a liberdade de escolha é antagónica à 

estrutura linear ou não linear do conceito de narrativa. Quanto mais interacção ocorre, mais opaco se 

torna o media e, desse modo, o poder de nos transformarmos numa personagem de acção dilui-se na 

mediação. A imersão no acontecimento que ocorre pode igualmente desmoronar-se, se existir muita 

liberdade para a conexão a diferentes espaços, objectos ou agentes. A sensação de presença num 

filme ou num videojogo depende então do modo como é manipulada e transmitida a informação 

[Idem]. 

O ponto de vista utilizado é uma técnica também narrativa que, no cinema ou videojogo, 

incrementa a sensação de presença dos jogadores, ou espectadores. O poder atractivo de um 

videojogo depende então [Ibidem]: 

 Da imersão física no espaço, que as sensações próximas de tacto fornecem através da 

interactividade na manipulação de objectos representados realisticamente através de som, 

animação, gravidade ou realismo gráfico. 

 Da imersão temporal na acção que ocorre, ou seja, no evento imediato que precisa de ser 

resolvido através da manipulação directa, para que se possa prosseguir rumo à resolução dos 

objectivos gerais do jogo. 

 Da imersão emocional, gerada pela história e pelos eventos ocorridos, reflectindo o prazer 

de experimentar o desenvolvimento da história através de um ou mais avatares
19

. 

Deste modo, definimos imersão no espaço, imersão na intriga (temporal) e imersão na 

história (emocional) como as três principais características da sensação de presença num videojogo. 

  

6. Pontos de vista do jogador 

Nos videojogos, na visão omnisciente (God´s View) podemos observar vários eventos em 

simultâneo. Apercebemo-nos melhor da história que é desenvolvida e interagimos directamente 

através do interface de jogo. Todos os botões são ferramentas pouco transparentes, pois objectivam 

intrometer-se entre o jogador e espaço de jogo. A interface é um agente que se destaca, não como a 

ampliação física do jogador, mas como um elemento autónomo que nos dá informação sob todos os 

acontecimentos que vão ocorrendo e, simultaneamente, fornece ferramentas que têm de ser 

apreendidas para se poder vencer o jogo. O domínio da interface é um jogo dentro de outro jogo. A 

vista God´s View é aquela que pode fornecer maior imersão na história por ser a única capaz de 

revelar vários, ou todos, os eventos em simultâneo [Idem: 5]. 

No extremo oposto, se o ponto de vista individual (First-Person View) se encontra no espaço 

de jogo, no meio de todos os agentes, é natural que a capacidade da visão seja limitada. À medida 

que percorremos o espaço é que o podemos mentalmente tentar reconstruir. Esta é a razão por que 

                                                      
19

 Num passado recente, a utilização do termo avatar surge no mundo informático para identificar o superuser ou administrador 

dos sistemas operativos com base em Unix e, também, para referir um protocolo usado nos Bulletin Board System que esteve 

na origem da formação da raiz da internet. Em 1985 a expressão avatar entrou no mundo dos jogos através do clássico de 

aventura Ultima IV para representar a personagem principal do jogo. Na dimensão online, avatar representa o alter-ego do 

utilizador e surgiu basicamente com o aparecimento do IRC em que cada um criava uma figura representativa através de um 

simples nickname, sofisticando-se, tal qual como hoje nos é apresentada nos mundos virtuais (Sousa, 2009).  
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os First-Person Shooters optam por disponibilizar um mapa com as áreas do jogo e a referência da 

nossa posição espacial. Naturalmente, para dificultar a acção do jogador, esses mapas apenas são 

cartografados à medida que o nosso avatar vai percorrendo e descobrindo o espaço de jogo. Se no 

jogo GTA Vice City
20

 estivermos a combater contra um gang de 30 elementos, a opção de câmara na 

primeira pessoa não é a mais indicada, porque não conseguimos situar todos esses elementos 

[Ibidem]. 

Optar pela vista Thrid-Person View dá-nos mais informação pelo ambiente imediato ao nosso 

avatar. A percepção sobre uma determinada acção é maior, permite agenciamento igual à First-

Person View e um maior controlo sob o retorno das nossas acções no espaço de jogo. Estas são as 

razões principais que justificam a escolha da vista na terceira pessoa como a ideal para o acto de 

jogar. Ela afasta-nos fisicamente do jogo, mas oferece-nos um parceiro – o avatar [Ibidem]. 

Assim, o ponto de vista escolhido pelo jogador, ou programador, é o meio fundamental para 

que se possa sentir presença num videojogo. O processo de jogo (desenrolar da acção através de 

diferentes pontos de vista) vai fortalecer o sentido de presença na história, no espaço ou na acção. 

Se no cinema os realizadores projectam de diferentes pontos de vista os eventos de uma narrativa, 

nos jogos, os programadores limitam parcialmente a visão do jogador para tentarem transmitir certos 

acontecimentos previstos no jogo. Porém, a grande diferença define-se por um filme tradicional ser 

um conteúdo narrativo (não interactivo) e o videojogo um espaço onde o jogador se pode movimentar 

e interagir. Deste modo, a escolha do ponto de vista, que frequentemente é uma opção do jogador, 

permite a personalização de cada jogo para que este se sinta mais confortável no acto de jogar. 

Através de multi-câmaras, a jogabilidade permite fazer com que o jogador sinta melhor (imersão) a 

história, os eventos ou as acções [Idem: 5-6]. 

 

7. A utilidade do enredo num videojogo 

Tim Schafer
21

 é um famoso e respeitado criador de jogos de vídeo, nomeadamente de jogos 

de Aventura. Este género de jogos tem como principais características a resolução de puzzles e uma 

história repleta de humor. Schafer fez parte do processo criativo de vários jogos de vídeo 

inesquecíveis e indispensáveis para os fãs deste género, tais como: The Secret of Monkey Island
22

 

(1990), Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
23

 (1991), Day of the Tentacle
24

 (1993), Full Throttle
25

 

(1995), Grim Fandango
26

 (1998) e Brutal Legend
27

 (2009). Em Janeiro do ano 2000, ele fundou a sua 

própria companhia de jogos de vídeo, a Double Fine
28

, depois de ter trabalhado mais de uma década 

                                                      
20

 “GTA Vice City” in Rockstargames.com. 

21
  “Tim Schafer” in Giantbomb.com.  

22
  “The Secret of Monkey Island” in Lucasarts.com. 

23
  “Monkey Island 2: LeChuck´s Revenge” in Lucasarts.com. 

24
  “Day of the Tentacle” in Lucasarts.com. 

25
  “Full Throttle” in Lucasarts.com. 

26
  “Grim Fandango” in Lucasarts.com. 

27
  “Brutal Legend” in Brutallegend.com. 

28
  “Double Fine” in Doublefine.com. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Tentacle
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_Throttle_(1995_video_game)
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_Fine_Productions
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na prestigiada LucasArts
29

. Schafer é conhecido na indústria dos jogos de vídeo pelo seu talento 

como contador de histórias e pelo seu fantástico e refrescante sentido de humor. 

Durante a sua entrevista com Pearce (2003), Tim Schafer explica que o enredo é o elemento 

que mais lhe interessa em termos criativos. Schafer comenta que as histórias são no fundo 

componentes motivacionais para o jogador, que procuram guiá-lo ao longo da experiência. Ou seja, a 

história acaba por motivar o jogador a querer experimentar o jogo e se calhar até mesmo a repeti-lo.   

Segundo Schafer, existe uma certa tendência para comparar a experiência de jogar um 

videojogo com a experiência de ver um filme ou de jogar um jogo de tabuleiro como o Dungeons and 

Dragons
30

, afirmando que não se revê com essa relação de semelhança. Para este criador de 

videojogos, a experiência de jogar um videojogo assemelha-se mais com uma ida à peça de teatro 

Tamara
31

. Nessa peça, a acção desenrola-se numa casa e a audiência tem que seguir os actores de 

quarto em quarto de maneira a conseguir assistir à troca de diálogos e ao desenvolvimento da 

história. Tamara tem para Schafer o encanto de possibilitar ao espectador escolher se assiste ou não 

a uma cena, permitindo a esse mesmo espectador ver a peça múltiplas vezes, sendo cada 

visionamento uma experiência diferente, pois se o observador não estiver no andar de cima no 

momento exacto da história, por exemplo, não sabe quem é o assassino. Schafer acrescenta que o 

espectador está no fundo a interagir com a peça, o que o motiva a tentar perceber o desenrolar dos 

acontecimentos.  

Mas, e os videojogos mais lineares, aqueles que não permitem ao jogador explorar com mais 

profundidade o mundo que o rodeia? Para esse tipo de videojogos, Schafer dá como exemplo a Casa 

Assombrada da Disneylândia, explicando que o espectador tem que seguir um caminho linear, 

observando apenas o que está à sua volta. Schafer acrescenta que acredita que os seus jogos são 

mais como as casas assombradas do género que as pessoas visitam no Dia das Bruxas, existindo 

por parte dos organizadores uma clara tentativa para entreter a sua audiência, mas de uma maneira 

mais sofisticada, com um recurso a um enredo. O espectador entra na casa assombrada e é 

imediatamente assustado por monstro, e de seguida tem que explorar o local sombrio, acabando por 

compreender o enredo delineado pelos organizadores. Apesar de tudo, esta comparação é falível 

segundo Schafer, porque o espectador entra na casa assombrada como ele próprio e não como um 

personagem. No fundo, jogar um videojogo é como se o jogador estivesse a assistir à peça Tamara, 

mas fazendo parte dela ao mesmo tempo, podendo relacionar-se com o resto dos actores, estando 

estes treinados na arte de improvisação, reagindo às acções do jogador de uma maneira que permita 

manter a fantasia coerente. 

 

8.  Enquadramento Cultural, Social e Político do Herói 

Numa abordagem cultural, social e política, o estudo de Maria Alexandra Martins (2008) foca-

se nos grandes efeitos que a utilização do herói tem na sociedade. O herói pertence à matéria da 

                                                      
29

  “LucasArts” in Lucasarts.com. 

30
 “Dungeons and Dragons” in Wizards.com. 

31
 “Tamara” in Scifisuzi.com. 
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cultura e está inscrito no próprio tecido cultural dos povos. Mudá-lo é fazer alterações profundas na 

própria cultura e nos próprios comportamentos, que se vão manifestar em alterações sociais 

profundas. Mas o que interessa é focar a atenção na maneira como essas alterações são efectuadas 

e na sua repercussão social, profunda, na própria maneira de ser, de agir, da própria cultura. Se os 

processos de motivação e de criação de atitudes e comportamentos são mais ou menos os mesmos 

para todos os seres humanos e para o animal Homem, os tipos de heróis podem diferir um pouco. Ou 

seja, o processo, a forma é mais ou menos semelhante, mas o conteúdo da mensagem varia. Seja no 

Reino Unido ou no Japão, o herói é um instrumento poderoso e válido na criação de ideologia; assim, 

podemos estudar o processo psicológico (a nível individual e social) pelo qual as leis da psicologia 

social, da antropologia, da propaganda vão funcionar [cf. Martins, 2008: 23-24]. 

A “roupa” deste herói muda, ou como bem diz Campbel
32

, o herói tem mil faces. E por 

semelhanças que haja na viagem e na história, a cultura repositária e que vai propagar essa memória 

tem características únicas [Idem: 24]. 

 Este facto tem razões culturais e políticas. Por um lado, e tratando-se de um tema delicado 

como a cultura de um povo, é necessário conhecer mais ou menos bem essa cultura, conhecer os 

termos de modo a haver uma interpretação válida. Por vezes (citemos novamente o caso do Japão), 

a barreira linguística torna-se um problema que muitas vezes esquecemos. Conhecer uma linguagem 

e uma cultura é mais do que simplesmente estudá-las de forma académica; para ir à raiz, ao cerne, 

por vezes as meras traduções são insuficientes e perigosas. Do ponto de vista político parece que 

esta é uma situação fundamental. Conhecer um sistema político, estudar a sua real ideologia, implica 

um conhecimento operacional dos termos e da cultura particular. O aproveitamento do herói, o seu 

uso (ou desuso), para fins de ideologia é um acto político que vai revolver culturalmente a sociedade 

e tem uma força tremenda. Se por vezes neste caso uma imagem vale por mil palavras, é preciso 

cuidado ao escolher as imagens e as palavras [Idem: 25]. 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

Para a realização deste projecto, recorreu-se às seguintes metodologias: 

 Investigação documental, com recurso a artigos académicos relacionados com a Ludologia e 

com a análise das narrativas nos videojogos; 

 Entrevistas online, realizadas via e-mail, a uma argumentista profissional de videojogos, a 

comentadores profissionais e amadores de videojogos, assim como a jogadores nacionais; 

 Entrevistas online realizadas a membros de um fórum relacionado com videojogos (Fórum da 

BioWare
33

); 

                                                      
32 

Joseph Campbel publicou o seu livro mais emblemático em 1949, “The Hero With a Thousand Faces”. Este livro apresenta 

um estudo comparado de várias mitologias de várias partes do mundo. O seu pressuposto é que, apesar das diferenças 

culturais e geográficas, há um padrão  universal nos principais mitos. Esse padrão é a viagem do herói. Ele chamou-o de 

monomito, uma vez que era o tema mitológico principal e por excelência.  
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 Um questionário online, sem condicionamentos para a sua realização e 

 Análise de conteúdo de dois videojogos que foram considerados pelos críticos e pelos fãs 

como sendo jogos com um argumento original e cativante (BioShock e Psychonauts). 

Os objectivos deste estudo são:  

 Identificar os pontos principais que tornam um enredo de um videojogo particularmente 

original e interessante e  

 Investigar de que forma o enredo é um factor crítico para o sucesso do videojogo junto da 

comunidade de jogadores. 

Para atingir estes pressupostos, serão analisados os videojogos BioShock e Psychonauts, cujos 

enredos são aclamados pelos críticos e jogadores como sendo de qualidade e originais, e serão 

também examinadas as opiniões dos entrevistados seleccionados pelo autor (uma argumentista 

profissional de videojogos, três comentadores profissionais e amadores de videojogos, seis jogadores 

nacionais e catorze membros da comunidade online de jogadores do Fórum da BioWare) e dos 

inquiridos que realizaram o questionário online (102 inquiridos). 

 

Abordagem Metodológica 

Para o desenvolvimento deste projecto, optou-se pela abordagem qualitativa. Esta 

abordagem parte, precisamente, do pressuposto básico de que o mundo social é um mundo 

construído com significados e símbolos, o que implica a procura dessa construção e dos seus 

significados [cf. Moreira, 2007: 49]. Os métodos qualitativos [Idem: 50-51]: 

 Visam o estudo dos significados intersubjectivos, situados, construídos e usados (repetidos);  

 Elegem formas flexíveis de captar a informação e recorrem basicamente a uma linguagem 

conceptual e metafórica;  

 Estudam a vida social no seu próprio quadro natural sem distorcer ou controlar; 

 Elegem a descrição densa e os conceitos compreensivos da linguagem simbólica. 

 

Através da abordagem qualitativa pretende-se analisar de maneira mais detalhada os 

videojogos BioShock e Psychonauts, assim como das diversas respostas dos entrevistados 

relativamente ao papel e à importância dos enredos nos videojogos, de maneira a estabelecer a 

definição dos conceitos que foram tratados neste projecto. Pretende-se investigar também os 

resultados obtidos através do questionário online.  

 A investigação social é como um desenho da realidade social: elege-se uma perspectiva, 

entre uma multiplicidade possível; mas não há um retrato absoluto assim como não há uma só 

representação da realidade [Idem: 55]. No caso da investigação qualitativa (que deriva do paradigma 

interpretativo), a relação entre teoria e investigação é aberta, interactiva [Idem: 70]. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
33
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Investigação Documental 

O uso da informação disponível, qualquer que seja o seu carácter documental (numérico ou 

não numérico, elaborado ou em bruto) é praticamente indispensável em investigação social. Por 

documento entendemos o material informativo sobre um determinado fenómeno que existe com 

independência da acção do investigador. Os documentos, assim concebidos, podem ser dos tipos 

mais diversos: os livros e estatísticas, artigos de jornais e revistas, entre outros. Normalmente trata-se 

de documentos escritos (e daí a referência inicial ao acto de ler) mas incluem-se também nesta 

categoria os testemunhos e recordações dos indivíduos sobre o seu passado [Idem: 153]. Para este 

caso, foram analisados artigos e teses académicas que referiam e caracterizavam a Ludologia e o 

seu programa de investigação, assim como textos onde foi analisado o papel e a importância dos 

enredos nos videojogos.    

 

Entrevistas Online  

Para a realização deste estudo, optou-se por uma técnica de recolha de dados declarativa 

assente em entrevistas. Entre os dias 1 de Novembro de 2009 e 10 de Fevereiro de 2010, realizaram-

se vinte e quatro entrevistas online: uma entrevista a uma argumentista profissional de videojogos, 

três entrevistas a comentadores profissionais e amadores de videojogos, seis entrevistas a jogadores 

nacionais e catorze entrevistas a membros da comunidade online de jogadores do Fórum da 

BioWare. O objectivo da realização destas entrevistas foi obter diferentes perspectivas sobre os 

conceitos que se pretende analisar.  

Optou-se pela formulação de uma entrevista qualitativa, nomeadamente a entrevista semi-

estruturada. Este tipo de entrevista é caracterizado pelo emprego de uma lista de perguntas 

ordenadas (para conseguir um contexto equivalente) e redigidas (para terem o mesmo significado) 

por igual a todos os entrevistados, mas de resposta livre ou aberta. Todas as perguntas devem, pois 

ser comparáveis, de modo a que quando surgem diferenças entre entrevistados estas possam atribuir 

a variações reais de resposta e não ao instrumento de pesquisa [Idem: 206].  

 

Perguntas colocadas na entrevista semi-estruturada: 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

 

Amostra das Entrevista Online 

Como foi anteriormente referido, o objectivo da realização destas entrevistas foi obter 

diferentes perspectivas sobre os diversos conceitos que se pretende analisar. De maneira a atingir 

esse objectivo, optou-se por valorizar a experiência e os conhecimentos dos inquiridos no que toca 

aos videojogos e os seus enredos. Foram no total realizadas vinte e quatro entrevistas: 

 Uma entrevista a uma argumentista profissional de maneira a obter a opinião de quem está 

envolvido no processo criativo de videojogos e para perceber se a própria indústria 
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proporciona aos argumentistas as condições necessárias para estes desenvolverem enredos 

com qualidade;  

 Três entrevistas a comentadores profissionais e amadores de videojogos, que se assumem 

como líderes de opinião e podem influenciar a decisão de compra dos jogadores que os 

seguem, com o propósito de perceber se estes valorizam ou não a qualidade do enredo 

quando determinam as suas críticas e recomendações; 

 Seis entrevistas a jogadores nacionais e catorze entrevistas a membros da comunidade 

online de jogadores do Fórum da BioWare (de várias nacionalidades) para se obter o ponto 

de vista dos jogadores sobre a importância do enredo e quais são os factores (a qualidade do 

enredo, dos gráficos ou da jogabilidade, entre outros) que mais valorizam num videojogo. São 

os jogadores que acabam por ditar o sucesso comercial de um videojogo, por isso é 

importante saber se a qualidade do enredo influencia ou não o acto de compra.   

 

Nas amostras não probabilísticas, a selecção dos elementos não depende da probabilidade 

mas de causas relacionadas com as características do investigador (ou de quem elabora a amostra). 

Neste caso, portanto, o procedimento não é mecânico, nem baseado em fórmulas de probabilidade, 

mas depende do processo de tomada de decisões de uma ou mais pessoas e desde logo as 

amostras seleccionadas por decisões subjectivas tendem a ser enviesadas. A amostragem não-

probabilística revela, assim, todo o seu interesse quando o objectivo do investigador é o 

desenvolvimento de teoria ou a compreensão de processo ou acções sociais (Moreira, 1994: 111) [cf. 

Moreira, 2007: 121].  

Para a realização deste estudo, foi definida uma amostra de julgamento. É um tipo de 

amostra seleccionado inteiramente com base na conveniência do investigador. Optou-se por se 

recorrer a uma amostra de julgamento, pois dada a natureza qualitativa deste projecto, valorizou-se a 

experiência e conhecimentos dos inquiridos no que toca aos videojogos e os seus enredos, 

procurando dessa maneira definir conceitos que serão investigados ao longo deste trabalho. 

 

Questionário Online 

De maneira a complementar este trabalho acerca da importância e impacto dos enredos dos 

videojogos junto dos jogadores, efectuou-se um questionário online, não existindo quaisquer 

condicionamentos para a sua realização. A este questionário responderam 102 indivíduos entre os 

dias 22 de Março de 2010 e 21 de Maio de 2010, O inquérito por questionário consiste numa 

“estratégia de recolher informações estruturadas perguntando directamente e de modo uniforme às 

pessoas implicadas nos fenómenos sociais” [Idem: 231]. 

Os objectivos deste questionário foram analisar: os géneros de videojogos favoritos dos 

inquiridos, os factores que os motivam a experimentarem um jogo e a importância que estes atribuem 

aos enredos dos videojogos.  

Tendo em conta a natureza qualitativa deste estudo, optámos por recorrer a uma amostra de 

julgamento (não sendo portanto uma amostra representativa), procurando dessa maneira analisar 

diferentes perspectivas em relação à importância dos enredos dos videojogos.  



22 

 

Ao contrário das entrevistas online, em que se valorizou a experiência dos entrevistados 

enquanto jogadores ou profissionais ligados à indústria de videojogos, o questionário procurou 

abranger inquiridos com diferentes níveis de experiência com jogos. 

 

Análise de Conteúdo 

A abordagem a privilegiar neste trabalho será a análise de conteúdo de dois videojogos 

considerados pelos críticos e pelos fãs como sendo jogos com um argumento original e cativante, 

BioShock e Psychonauts.  

Segundo Bardin (1979: 42), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise de 

comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens e indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens”. 

As categorias que vão ser estudadas e comentadas na análise de conteúdo destes dois 

videojogos são: 

 

Conceitos Descrição Categorias 

Protagonista 
Análise das características físicas e 

psicológicas do protagonista 

Características Físicas 

Características Psicológicas 

Vestuário 

Antagonista 
Análise das características físicas e 

psicológicas do antagonista principal 

Características Físicas 

Características Psicológicas 

Vestuário 

Personagens Secundários Mais 

Relevantes 

Análise das características físicas e 

psicológicas dos personagens 

secundários mais relevantes 

Características Físicas 

Características Psicológicas 

Vestuário 

Inimigos Recorrentes 

Análise das características dos principais 

inimigos que o protagonista tem que 

enfrentar ao longo do videojogo em 

questão 

Tipos de Inimigos Recorrentes 

Características Especificas dos 

Inimigos Recorrentes 

Cenários 

Caracterização e análise dos principais 

mundos/ níveis e as infra-estruturas mais 

relevantes 

Níveis 

Características Especificas dos 

Cenários 

Tecnologia 

Análise das armas e dos mecanismos 

tecnológicos com os quais o protagonista 

pode interagir ao longo do videojogo em 

questão 

Tipos de Tecnologia 

Funções da Tecnologia 

Poderes 

Análise dos diversos poderes que podem 

ser utilizados pelo protagonista 

 

Tipos de Poderes 

Efeitos dos Poderes 

 

Tabela 1: Categorias da Análise de Conteúdo 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONCEITOS 

 

De maneira a compreender as relações que existem entre os dados que estão a ser 

analisados, o pesquisador deve operacionalizar os conceitos que mais se adequam à temática que 

está a ser analisada. Um conceito é uma teoria sobre casos observados ou como propõe McClelland 

(1951 apud Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 1967: 49), “uma representação abreviada de factos. O 

seu objectivo é o de simplificar o raciocínio, por meio da subordinação de uma série de ocorrências, 

sob um cabeçalho comum” [cf. Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 1967: 35-57]. 

Portanto, de maneira a levar a cabo a sua investigação, o pesquisador necessita de encontrar 

um modo de traduzir em factos práticos a definição formal dos conceitos. Para este estudo, os 

conceitos que devem ser operacionalizados são: 

 Acção: Termo utilizado para descrever a função do movimento que acontece diante da 

câmara [cf. Machado, 1999]. 

 Antagonista: Personagem que, num texto narrativo ou dramático, se opõe a outra, 

normalmente ao protagonista ou herói [cf. Magalhães e Costa, 2006: 326]. 

 Argumento: Percurso da acção, resumo que contém as principais indicações da história: 

localização, personagens. Defesa da história. Tratando-se de uma telenovela, chama-se sinopse. 

Não confundir com story-line, que é o resumo resumido [cf. Machado, 1999]. 

 Clímax: Ponto culminante da acção dramática [Idem]. 

 Conflito: Embate de forças e personagens, através do qual a acção se desenvolve [Ibidem]. 

 Consola: Dispositivo electrónico que, em formato doméstico, se liga a um ecrã de televisão e 

é alimentado por cartuchos, CD-ROMS ou DVDs e permite jogar com videojogos. São consolas 

domésticas como por exemplo, a PlayStation 2 ou a Xbox. Também existem consolas portáteis, 

dotadas de ecrãs reduzidos que permitem visualizar os ambientes do jogo. São consolas 

portáteis por exemplo, a Game Boy Advance da Nintendo ou a PSP (Play Station Portable) da 

Sony.
34

 

 Diálogo: Corpo de comunicação do roteiro. Discurso entre personagens [cf. Machado, 1999]. 

 Enredo interessante: Na opinião de Bruno Mendonça, editor da revista BGamer
35

, “um 

enredo interessante num videojogo é uma história com as mesmas características de uma boa 

história de um filme ou de um livro. Tem que ser obrigatoriamente um enredo que consiga mexer 

com as emoções dos jogadores, que consiga ser intenso e cativante, ao mesmo tempo que tem a 

capacidade de criar tendências ao invés de as seguir” [Anexo 17].  

Daniel Floyd, criador do blogue Talking About These
36

, explica que todos os géneros de 

videojogos têm o potencial de oferecer ao jogador uma grande história desde que o enredo seja 

apresentado de uma maneira eficaz [Idem].  

                                                      
34

 “Glossário” in Aprendaejoguecomaea.com. 

35
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36
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Por sua vez, Bennett White (também conhecido como Bennett The Sage), um 

comentador de videojogos do sítio That Guy With The Glasses
37

, diz que uma história cativante 

tem que ter em conta os personagens do videojogo e procurar demonstrar aos jogadores por que 

motivo eles se devem preocupar com esses mesmos personagens. B. White considera que é 

importante que a história mantenha um fluxo constante de informação e caracterização, 

proporcionando também algum mistério, de maneira a se apresentar como cativante para o 

jogador” [Ibidem]. 

Segundo a argumentista profissional Rhianna Pratchett
38

, o enredo de um videojogo será 

tão mais interessante se procurar aliar o design dos seus diversos níveis com a história [Anexo 

15].  

 Ethos: Ética, moral da história [cf. Machado, 1999]. 

 Ficção: Inventar, compor e imaginar. Recriação do real [Idem]. 

 Fórum: Serviço da Internet onde se debate sobre um determinado tema. Os utilizadores 

adicionam e lêem opiniões, comentários (...), mas não em tempo real. Assim, as mensagens 

ficam publicadas e podem ser lidas por outros utilizadores mais tarde.
39

  

 Género: Tipo ou categoria de videojogo. Costumam diferenciar-se pelo tipo de actividades 

que propõem ao jogador. Por exemplo, há videojogos desportivos, de acção, de plataformas, 

etc.
40

 

 Herói: Protagonista; personagem principal numa obra narrativa ou dramática que encarna, de 

modo exemplar, os valores positivos e mais respeitados de uma determinada comunidade ou de 

determinada época [cf. Magalhães e Costa, 2006: 330]. 

 História: Designa o conjunto dos eventos narrados, o enredo, uma sequência de 

acontecimentos situados no espaço e no tempo [Idem]. 

 Mundo original: B. Mendonça diz que um videojogo revela-se como um mundo original 

quando apresenta ao jogador “(…) universos ou mecânicas inéditas na indústria” [Anexo 17]. 

D. Floyd, por sua vez, explica que entende como um mundo original qualquer tipo de 

ambiente ou cenário que não seja comum ou que ainda não tenha sido utilizado. Segundo este 

comentador, as ideias que inspiram estes mundos originais e memoráveis provêm muitas das 

vezes de fora dos videojogos [Idem].  

Em relação a este conceito, B. White faz referência aos videojogos de Tim Schafer como 

exemplos de mundos originais e distintos, explicando que esses jogos são imediatamente 

reconhecidos e distinguidos porque têm um aspecto completamente diferente de qualquer outro 

jogo [Ibidem].  

                                                      
37
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Para R. Pratchett, um mundo original num videojogo é aquele que consegue motivar o 

jogador a querer explorá-lo com maior empenho e atenção devido à beleza dos cenários ou por 

causa do desenrolar de acontecimentos interessantes [Anexo 15]. 

 Narração: Tipo de discurso que representa um ou mais eventos e que se distingue da 

discrição e do comentário. A narração caracteriza-se pelo dinamismo, dado o relevo aí assumido 

pela acção (por oposição ao estatismo da descrição), ou seja, pela sucessão encadeada de 

acontecimentos susceptíveis de serem temporalmente referenciados. As acções evocadas 

apresentam o cunho da instantaneidade, traduzida pelo emprego do pretérito perfeito e formas 

afins, deícticos e verbos de acção. Narração é também entendida como procedimento oposto à 

descrição ou, ainda, como modo literário que se distingue do modo dramático e do lírico [cf. 

Magalhães e Costa, 2006: 331]. 

 Narrador: Ser virtual criado pelo autor a quem cabe a tarefa de enunciar o discurso narrativo, 

organizar o modo de narrar e decidir o ponto de vista a adoptar. Quanto à presença, o narrador 

classifica-se como autodiegético (narrador coincidente com o protagonista ou o herói), 

heterodiegético (o narrador não participa como personagem na história narrada) ou 

homodiegético (o narrador participa na historia narrada, mas não como protagonista) [Idem]. 

 Personagem: Quem vive a acção dramática [cf. Machado, 1999]. 

 Plot/ Enredo: Dorso dramático do roteiro, núcleo central da acção dramática e o seu gerador. 

Segundo os teóricos literários, uma narrativa de acontecimentos, com ênfase na causalidade. 

Contudo, na linguagem televisual, o termo é utilizado como sinónimo de enredo, trama ou fábula: 

uma cadeia de acontecimentos, organizada segundo um modo dramático escolhido pelo autor. 

Numa história multiplot, o plot principal será aquele que, num dado momento, se mostrar 

preferido pelo público telespectador [Idem]. 

 Roteiro: Forma escrita de qualquer espectáculo audiovisual. Descrição objectiva das cenas, 

sequências, diálogos e indicações técnicas do filme [Ibidem]. 

 Protagonista: Herói; personagem principal da acção de um texto narrativo ou de um texto 

dramático [cf. Magalhães e Costa, 2006: 332]. 

 Videojogos: Em sentido amplo, são jogos interactivos que se podem executar no 

computador, em consolas ou em telemóveis.
41

 

 Videojogo Inovador: Segundo B. Mendonça, “um videojogo inovador é uma experiência 

interactiva que tem a capacidade de introduzir qualquer novidade relevante na gestão ou no 

modo como os jogadores se relacionam com a experiência que lhes é apresentada” [Anexo 17]. 

Sobre este conceito, D. Floyd diz que o define da mesma maneira que interpreta qualquer 

outra inovação, ou seja, qualquer videojogo que procura algo novo, seja através de uma nova 

mecânica de jogo ou de um novo cenário [Idem]. 

Na opinião de B. White, um videojogo inovador é aquele que inventa ou define um género 

[Ibidem]. 
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Para R. Pratchett um videojogo inovador não tem que se destacar em todas as áreas 

(como por exemplo na cinematografia, no design dos níveis, no enredo, entre outros), mas deve 

ter definitivamente a capacidade de surpreender o jogador e conseguir distinguir-se dos restantes 

jogos [Anexo 15].  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

1. Importância do enredo num videojogo 

Após o enquadramento teórico deste trabalho (que inclui a contextualização teórica, a 

definição da metodologia e a operacionalização dos conceitos relacionados com a temática dos 

videojogos), segue-se a análise de conteúdo das entrevistas online e dos dois videojogos (BioShock 

e Psychonauts). Neste capítulo pretende-se analisar a importância do enredo num videojogo, tendo 

como base as respostas obtidas através das entrevistas efectuadas via e-mail e do questionário 

online.   

 

1.1. Indícios da importância do enredo num videojogo 

Segundo Rhianna Pratchett, uma argumentista profissional de videojogos, existe um interesse 

natural do ser humano por histórias. R. Pratchett explica que “humans gravitate towards stories in all 

forms”, acrescentando que “we are story-telling creatures; it’s pretty much wired into our DNA” [Anexo 

15]. 

Bruno Mendonça refere na sua resposta que “a indústria de videojogos sofreu enormes 

mudanças, especialmente nas duas últimas décadas, quer em termos tecnológicos, mas também ao 

nível da própria maturidade de todos os actores que se movem neste universo (jogadores, equipas de 

desenvolvimento, editoras, retalhistas, jornalistas, etc.)”. B. Mendonça comenta também que a 

“massificação da indústria” levou à “necessidade das produtoras responderem a novas exigências”. 

Ou seja, “tal como acontece na música, no cinema e até na literatura, também os videojogos 

procuram diversificar a sua oferta com géneros para todos os gostos, idades e objectivos” [Anexo 17].  

Tendo em conta o interesse humano por histórias e a necessidade de diversificar a sua 

oferta, a indústria de videojogos procurou desenvolver jogos com enredos bem desenvolvidos. Na 

opinião de R. Pratchett, os jogos que procuram a distinção através da qualidade do seu enredo 

acabam por alcançar popularidade junto dos jogadores. A argumentista profissional explica que, na 

sua perspectiva, o enredo é um factor importante num videojogo, acrescentando que “you’ve only got 

to look at the popularity of titles like the Bioshock and Half-Life games or the Final Fantasy series to 

see that it’s important to a lot of other gamers, too” [Anexo 15]. 

B. Mendonça declara que “a história é um elemento cada vez mais importante e valorizado 

pelos jogadores”, comentando que “os jogadores querem algo que mexa com as suas próprias 

emoções, que os faço questionar e pensar sobre um determinado assunto ou experiência, querem 
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envolver-se com as personagens, querem ser levados pela teia dos diálogos e “sentir” o jogo como 

algo que não se esgota na sua própria mecânica” [Anexo 17]. 

Na sua entrevista, o editor da BGamer expõe uma ideia interessante acerca da importância 

dos enredos dos videojogos: “Peter Molyneux, presidente da Lionhead e uma das grandes figuras da 

indústria, disse recentemente sobre este assunto que a melhor história de sempre irá surgir através 

de um jogo de computador, acrescentado ainda que a melhor história alguma vez contada será 

diferente de pessoa para pessoa. Esta afirmação é mais complexa do que parece há primeira vista, 

remetendo para a evolução dos sistemas de inteligência artificial, para as diferentes escolhas (e 

consequências) que podem ser adoptadas por um jogador quando “segue” uma experiência 

interactiva como já são alguns dos videojogos da actualidade” [Idem]. 

 

1.2. Utilidade do enredo num videojogo 

A partir das entrevistas online realizadas, podemos concluir que a utilidade do enredo num 

videojogo pode ser definida com base nos seguintes pontos:  

 Funcionar como um incentivo para o jogador experimentar o jogo; 

 Despertar a curiosidade e interesse do jogador; 

 Funcionar como um fio condutor dos acontecimentos do jogo; 

 Proporcionar a imersão do jogador na realidade do jogo e 

 Proporcionar entretenimento. 

 

Segundo Joana Marques, o enredo funciona como um incentivo para o jogador experimentar 

um videojogo, pois se o jogo tiver um enredo interessante e bem desenvolvido os jogadores vão 

querer comprá-lo [Anexo 19]. 

Na sua resposta, Vasco Santos explica que na sua opinião é o enredo que “prende” o jogador 

ao jogo, o que permite despertar curiosidade sobre o desenrolar da acção. Por sua vez, Ana Catarina 

Elias comenta que gosta de assistir ao desenrolar da história à medida que vai jogando, explicando 

que quanto mais apelativa for a história, mais incentivada ela se sente para experimentar o jogo 

[Idem]. 

J. Marques refere também que a história de um jogo deve ser explícita e bem estruturada, ou 

seja tem que ter “princípio (objectivo do jogo), meio (o enredo) e o fim (finalidade do jogo)”. O enredo 

vai portanto funcionar como um fio condutor dos acontecimentos do jogo [Ibidem]. 

B. Mendonça faz referência à importância do enredo no que toca à imersão do jogador na 

realidade do jogo quando afirma que “os jogadores querem algo que mexa com as suas próprias 

emoções, que os faço questionar e pensar sobre um determinado assunto ou experiência, querem 

envolver-se com as personagens, querem ser levados pela teia dos diálogos e “sentir” o jogo como 

algo que não se esgota na sua própria mecânica” [Anexo 17].  

Daniel Floyd diz que o enredo pode proporcionar entretenimento ao jogador quando 

menciona que “telling a story may add entertainment value to your game and further immerse the 

player in the world you have created” [Idem].  
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1.3. Relatividade da importância do enredo  

A partir das entrevistas online realizadas, podemos também concluir que a importância do 

enredo é relativa, sendo que esta depende: 

 Do género do videojogo; 

 Dos objectivos dos criadores do videojogo; 

 Da jogabilidade do videojogo e 

 Das motivações do jogador.  

 

B. Mendonça refere na sua resposta que a importância do enredo “depende do género (num 

título desportivo, por exemplo, é quase irrelevante), mas globalmente é correcto e apropriado 

considerar o enredo como uma das características mais importantes de um videojogo” [Anexo 17]. 

D. Floyd comenta que a importância do enredo também depende dos objectivos dos criadores 

do videojogo, explicando que “the more determined you are to build your game around a story, the 

more important the quality of that story becomes” [Idem].  

Mithdradates faz referência ao facto da importância do enredo também estar dependente da 

jogabilidade do videojogo, sendo que na sua opinião este é o factor mais importante de um jogo. 

Segundo este membro do Fórum da BioWare a jogabilidade é importante porque no fundo é o 

elemento que separa um videojogo de um filme, ou seja, é o factor que permite que o jogador interaja 

com o mundo que o rodeia. Apesar desta opinião, Mithdradates admite no entanto que um bom 

enredo pode ser motivo forte para suportar uma jogabilidade menos conseguida [Anexo 21]. Leonard 

Roza d´Oliveira também partilha deste parecer, afirmando que “se o enredo for bom perdoa-se quase 

de tudo” [Anexo 19]. 

Em termos da importância do enredo estar dependente das motivações do jogador, Daniel 

Salgueiro refere na sua resposta que já jogou “muitos jogos em que o enredo se tornou a principal 

razão para prosseguir num título de que não gostasse muito” e que jogou “ainda mais jogos em que a 

história era completamente desinteressante”, mas tudo o resto o levava “a continuar simplesmente 

pelo prazer de jogar” [Anexo 19]. Também Erica Franco explica que o enredo pode possibilitar “uma 

experiência de jogo mais complexa”, “porque é o enredo que permite o jogador "entrar" 

verdadeiramente no mundo do jogo”. Porém, E. Franco acrescenta que o enredo “não será tão 

fundamental em jogos como Tetris e afins em que o objectivo do jogador é puramente o 

entretenimento fácil” [Idem]. 

 

1.4. Problemas na criação do enredo de um videojogo 

De acordo com R. Pratchett existe muitas vezes uma falta de organização no processo 

criativo dos videojogos, o que leva por sua vez a que os argumentistas profissionais entrem tarde no 

projecto. Essa entrada tardia acaba por fazer com que a qualidade do argumento sofra.  

Relativamente a este assunto, a argumentista explica que “the problem we’re facing at the 

moment is that the process revolving around the creation of game stories needs to be given lot more 

care and attention. Narrative in games is often the last thing thought of and the first thing pulled apart 
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during the ravages of games development. Professional writers are often brought in too late (if they’re 

even brought in at all) and story suffers as a result” [Anexo 15]. 

 

1.5. Análise dos resultados do Questionário Online 

O questionário online tinha como temática a importância e impacto dos enredos dos 

videojogos junto dos jogadores. Este questionário foi realizado por 102 indivíduos, não tendo existido 

quaisquer condicionamentos para a sua realização [Anexo 1]. 

Os objectivos deste questionário foram analisar: os géneros de videojogos favoritos dos 

inquiridos, os factores que os motivam a experimentarem um jogo e a importância que estes atribuem 

aos enredos dos videojogos. 

Através da análise do Gráfico 7 podemos avaliar a relevância do enredo enquanto factor que 

influencia os inquiridos a jogar um videojogo. É possível verificar que cerca de 47% dos inquiridos 

que jogam videojogos consideram o enredo do videojogo como sendo um factor “importante”. A 

relevância deste factor é reforçada com o resultado obtido na segunda categoria mais significativa, 

sendo que cerca de 43% dos inquiridos que jogam videojogos classificam este factor como sendo 

“muito importante”. Apesar de as proporções destas duas categorias serem aproximadas, podemos 

concluir que a maioria dos elementos deste segmento da amostra considera o enredo como sendo 

“importante”, mas não “muito importante”. O enredo não é portanto o factor que estes inquiridos mais 

valorizam quando pensam em experimentar um jogo, apesar de ser um dos factores mais importantes 

[Idem]. 

Se tivermos apenas em conta a primeira das categorias de resposta (ou seja a mais 

representativa) dos factores mais valorizados pelos inquiridos que jogam videojogos (aspecto gráfico, 

enredo e jogabilidade) podemos concluir que o enredo é o factor com menos peso na decisão destes 

inquiridos de experimentar o jogo (cerca de 60% dos elementos deste segmento da amostra 

consideram a jogabilidade como sendo um factor “muito importante”, cerca 51% classificam o aspecto 

gráfico como sendo um factor “importante” e cerca de 47% referem que o enredo é um factor 

“importante”) [Ibidem]. 

A jogabilidade é portanto o factor que mais motiva os inquiridos que jogam videojogos a 

experimentar um jogo. Mas o enredo não deixa de ser um factor relevante para os jogadores que 

compõe esta amostra [Ibidem]. 

Contudo, se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior 

valorização dos factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que a relevância do enredo (cerca de 90%) acaba por superar a do 

aspecto gráfico (cerca de 83%) e aproximar-se da importância da jogabilidade (cerca de 97%) 

[Ibidem]. 

Através da análise do Gráfico 12 podemos avaliar a opinião dos inquiridos acerca do grau de 

importância que o enredo pode ter para o sucesso comercial de um videojogo. É possível verificar 

que cerca de 46% dos inquiridos que jogam videojogos consideram o enredo como sendo um factor 

“muito importante” para o sucesso comercial de um jogo. A relevância deste factor é reforçada com o 
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resultado obtido na segunda categoria mais significativa, sendo que cerca de 44% dos elementos 

deste segmento da amostra consideram este factor como sendo “importante” [Ibidem]. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel do enredo para o sucesso comercial de um videojogo (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância do enredo abrange cerca de 90% destes inquiridos. Ou seja, a 

maior parte dos inquiridos que jogam videojogos consideram que o enredo é um factor decisivo para 

o sucesso comercial de um jogo [Ibidem]. 

Procurámos também avaliar de que forma o enredo de um videojogo alavanca outras 

situações, quer dentro do próprio jogo, quer na criação de tendências e novas oportunidades nesta 

indústria. Os factores que foram distinguidos no questionário são: ”Criar tendências”, ”Despertar o 

interesse do jogador ao longo do jogo”, “Funcionar como fio condutor dos acontecimentos do 

videojogo”, “Incentivo para o jogador experimentar o videojogo”, “Proporcionar entretenimento”, 

“Proporcionar imersão” e “Popularizar o jogo” [Ibidem]. 

 

1.6. Pontos de vistas sobre o BioShock e o Psychonauts 

Tendo em conta as entrevistas online realizadas a especialistas (uma argumentista e três 

comentadores) de videojogos podemos verificar que os dois jogos analisados ao longo do trabalho 

são de facto títulos de referência para os jogadores. 

R. Pratchett não hesita em referir o BioShock como sendo um jogo que envolve a exploração 

de um mundo original (a cidade subaquática, Rapture), afirmando que “I think Bioshock (obviously) 

created a very interesting world...”. É curioso notar que a entrevistada referiu que era natural associar 

este jogo ao conceito de mundo original, o que reforça a distinção deste jogo por parte da 

comunidade de jogadores [Anexo 15]. 

A argumentista profissional também mencionou o jogo Psychonauts numa das suas 

respostas, apresentando-o como um dos jogos seus jogos favoritos. R. Pratchett refere que: “I’m a 

huge, huge fan of Psychonauts. It really embraced level design as storytelling, in a way I don’t think 

has been done as successfully since. It managed to be both very funny and very touching, which is a 

truly rare combination to pull off. It’s one of my top 5 games of all time for that very reason” [Idem]. 

B. Mendonça, editor da revista BGamer, refere que “um enredo interessante num videojogo é 

uma história com as mesmas características de uma boa história de um filme ou de um livro. Tem que 

ser obrigatoriamente um enredo que consiga mexer com as emoções dos jogadores, que consiga ser 

intenso e cativante, ao mesmo tempo que tem a capacidade de criar tendências ao invés de as 

seguir” [Anexo 17]. 

O entrevistado menciona o BioShock quando comenta que: “Se atentarmos a alguns dos 

jogos que têm uma história marcante, podemos verificar que quase todos eles são autênticos 

fenómenos de culto: as séries Metal Gear Solid, Half-Life, Final Fantasy e Assassin's Creed, 

BioShock, Mass Effect, Dragon Age: Origins, isto só para referir alguns títulos mais actuais” [cf. Idem]. 

D.Floyd, o criador do blogue “Talking About These”, também menciona ambos os jogos na 

sua entrevista. Floyd afirma que: “We've all seen our share of the standard fantasy and science fiction 
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settings in games. But then there are other games like God of War, Psychonauts, BioShock, Brutal 

Legend and Okami which offer a unique setting and aesthetic” [Ibidem]. 

O último dos especialistas, B. White, comentador de videojogos do sítio “That Guy With The 

Glasses”, faz referência ao criador do Psychonauts, explicando que: “A lot of Tim Schafer's work 

revolves around original level and world design. His games are immediately recognizable and 

distinguishable because they look so different from any other game” [Ibidem]. 

Este entrevistado também menciona o BioShock, classificando-o como o jogo de referência 

no que toca a enredos interessantes. B. White afirma que: “BioShock immediately comes to mind 

when someone says "interesting story", but that's a knee jerk response. Its dealings with grandiose 

subjects of the human condition and of redemption was handled magnificently, even if its allusions to 

Ayn Rand were Ham Handed. An interesting story, to me, is first and foremost about the character(s) 

and why we, as the players, should care about them. If the story maintains a constant flow of 

information and characterization, and spicing it up with mystery, then I'm inclined to call it an 

interesting story” [Ibidem]. 

 

2. Análise do BioShock 

2.1. Sinopse do BioShock 

Após o avião de Jack, o protagonista do videojogo Bioshock, se despenhar sobre as águas 

desconhecidas, este descobre um caminho para uma nova civilização que se encontra escondida nas 

profundezas do oceano numa cidade artificial denominada Rapture. Construída de forma a albergar 

uma sociedade perfeita, Rapture foi desenhada e construída por um grupo de cientistas, industriais e 

artistas que acreditaram na sua viabilidade e autonomia. Mas um grupo de cidadãos geneticamente 

alterados decidiram tomar controlo deste complexo e apenas poderão ser impedidos por poderosos 

guardiões - conhecidos como os Big Daddies - que Jack irá ter que apreender a controlar.
42

  

 

2.2. Informações sobre o BioShock 

O videojogo BioShock está disponível para três plataformas: Xbox 360, PC e PlayStation 3. 

As versões do BioShock para Xbox 360 e PC foram publicadas pela 2K Games
43

 e desenvolvidas 

pela 2K Boston e 2K Australia. Em termos de género, este videojogo é um First-Person Shooter 

(FPS). Foi lançado em 21 de Agosto de 2007 com a classificação M (Mature). A versão do BioShock 

para PS3 foi publicada pela 2K Games e desenvolvida pelas 2K Marin, 2K Boston, 2K Australia e 

Digital Extremes. Em termos de género, este videojogo é um First-Person Shooter (FPS). Foi lançado 

em 21 de Outubro de 2008 com a classificação M (Mature) [versão completa no Anexo 6]. 

 

 

 

 

                                                      
42

 “Bioshock Amray Edition Xbox 360” in Fnac.pt. 

43
 “2K Games” in 2kgames.com. 
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2.3. Protagonista do BioShock 

 

Jack 

Ryan 

Características 

Físicas 

Sexo masculino Caucasiano Cabelo escuro Olhos escuros Cerca de 30 anos Constituição 

atlética Boa forma física Geneticamente modificado Estrutura genética semelhante à de 

Andrew Ryan Filho de Andrew Ryan Tom de voz forte Tom de voz confiante 

Características 

Psicológicas 

Índole Boa ou Má (consoante as escolhas do jogador) Altruísta ou Egoísta (consoante as 

escolhas do jogador Manipulado geneticamente (ao longo do jogo) Resistente à manipulação 

genética (no final do jogo) Audaz Sangue Frio 

Vestuário Camisa de cor clara 

 

Tabela 2: Análise do Jack Ryan 

 

 

2.4. Antagonista do BioShock 

 

Frank 

Fontaine 

Características Físicas 
Sexo masculino Caucasiano Cabelo escuro Olhos escuros Cerca de 40 anos 

Sotaque do Bronx 

Características 

Psicológicas 
Mente criminosa genial Manipulador Traiçoeiro Calculista Ambicioso 

Vestuário Fato-macaco azul Camisa suja Luvas castanhas Botas castanhas 

 

Tabela 3: Análise do Frank Fontaine 

 

 

2.5. Personagens Secundários Mais Relevantes do BioShock 

 

Andrew 

Ryan 

Características 

Físicas 

Sexo masculino Caucasiano  Cabelo escuro Bigode escuro Olhos claros Cerca de 

70 anos Tom de voz forte Tom de voz confiante 

Características 

Psicológicas 
Visionário Idealista Paranóico Frio Calculista 

Vestuário 
Roupa formal e elegante Casaco castanho Camisa branca Gravata verde Lenço 

branco no bolso do casaco Calças castanhas Sapatos castanhos 

 

Tabela 4: Análise do Andrew Ryan 

 

 

 

Tabela 5: Análise do Atlas 

 

 

Brigid 

Tenenbaum 

Características 

Físicas 

Sexo feminino Caucasiana Cabelo escuro Olhos escuros Cerca de 60 anos 

Sotaque alemão 

Características 

Psicológicas 

Sobredotada Inteligente Perspicaz Racional Fria Arrependida Maternal 

Grata ou Desiludida (consoante as escolhas do jogador) 

Vestuário  Brincos brancos Vestido roxo Maquilhagem 

 

Tabela 6: Análise da Brigid Tenenbaum 

Atlas 

Características Físicas 
Sexo masculino Caucasiano Cabelo escuro Olhos escuros Cerca de 40 anos 

Sotaque irlandês 

Características 

Psicológicas 
Manipulador Falso Rebelde 

Vestuário Fato-macaco azul Camisa suja Boina castanha Luvas castanhas Botas castanhas 

http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAndrew_Ryan
http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAndrew_Ryan
http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAndrew_Ryan
http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAndrew_Ryan
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2.6. Inimigos Recorrentes do BioShock 

 

Splicers 

Tipos  Splicer Rufião Splicer Cabeça de Chumbo Splicer Nitro Splicer Houdini Splicer Aranha 

Características 

Especificas  

Cidadãos de Rapture Modificados geneticamente Uso abusivo de Plasmids Uso abusivo 

de Tónicos Genéticos Dementes Extremamente agressivos Xenófobos 

 

Tabela 7: Análise dos Splicers 

 

 

Big 

Daddies 

Tipos  Fanfarrão Rosie 

Características 

Especificas  

Guardiões poderosos Usam fatos metálicos de mergulhador Usam armadura 

resistente Protegem as Little Sisters Atacam apenas quando provocados 

 

Tabela 8: Análise dos Big Daddies 

 

 

Little 

Sisters 

Tipos  Little Sisters 

Características 

Especificas  

Raparigas modificadas geneticamente Vulneráveis Protegidas pelos Big Daddies 

Vagueiam os corredores de Rapture Recolhem ADAM de cadáveres Utilizam uma 

seringa grande 

 

Tabela 9: Análise das Little Sisters 

 

 

Mecanismos de 

Segurança 

Tipos  Robôs de Segurança Câmaras Torreões 

Características 

Especificas  

Garantem a segurança de Rapture Identificam intrusos Atacam intrusos A 

sua programação pode ser alterada Tornam-se aliados Atacam os inimigos 

 

Tabela 10: Análise dos Mecanismos de Segurança 

 

 

2.7. Cenários do BioShock 

 

Mundo Exterior a Rapture (na 

superfície) 

Níveis Bem-vindo a Rapture 

Características 

Especificas  

Oceano Noite Chamas Destroços Avião despedaçado 

Isolamento Farol Limitado 

 

Tabela 11: Análise do Mundo Exterior a Rapture  

 

 

Rapture 

Níveis 

Bem-vindo a Rapture Pavilhão Médico Prémio de Neptuno Esconderijo dos 

Contrabandistas Arcadia Mercado dos Fazendeiros Forte Frolic Hephaestus Centro de 

Controlo de Rapture Auge de Olimpo Praça de Apolo Cume de Prometheus Terrenos de 

Prova Fontaine 

Características 

Especificas  

Cidade subaquática utopista Edifícios iluminados Cartazes publicitários iluminados Ruínas 

Sinais de abandono Sinais de vandalismo e destruição Corpos mutilados Perigoso 

 

Tabela 12: Análise de Rapture  

 

 



34 

 

2.8. Tecnologia do BioShock 

 

Máquinas 

Tipos 

Bancos Genéticos Jardins dos Colectores Máquinas de Venda Banditos das Munições Câmaras 

de Vitalidade Painéis para Desactivar Robôs Estações Medicinais Máquinas de Poder para o Povo 

Máquinas de Des-Inventar 

Funções  

Reconfigurar os Plasmids Reconfigurar os Tónicos Genéticos Consumir o ADAM recolhido 

Comprar mais fendas de Plasmids Comprar mais fendas de Tónicos Genéticos Aumentar o máximo 

de Saúde Aumentar o máximo de EVE Comprar novos Plasmids Comprar novos Tónicos Genéticos 

Comprar munições Comprar estojos de primeiros-socorros Comprar EVE hypos Comprar apenas 

munições Revitalizar em caso de morte Desactivar os Robôs de Segurança Recuperar a Saúde por 

um preço Melhorar armas Criar novos objectos através de materiais recolhidos 

 

Tabela 13: Análise das Máquinas 

 

 

Mecanismos de 

Segurança 

Tipos Robôs de Segurança Câmaras Torreões 

Funções  
Atacar intrusos durante um período limitado Detectar intrusos Accionar Robôs de 

Segurança Atacar automaticamente intrusos   

 

Tabela 14: Análise dos Mecanismos de Segurança 

 

 

2.9. Poderes do BioShock 

 

Plasmids 

Tipos 
Armadilha do Ciclone Dardo Eléctrico Enraivecer Hipnotizar Big Daddy Incinerar! Enxame de 

Insectos Alvo dos Seguranças Explosão Sónica Apontar ao Boneco Telecinesia Rajada Invernosa 

Efeitos  
Alterar o mundo em redor do utilizador Afectar o mundo em redor do utilizador Afectar o corpo do 

utilizador Afectar a mente do utilizador Utilização excessiva leva à loucura 

 

Tabela 15: Análise dos Plasmids 

 

 

Tónicos 

Genéticos 

Tipos Tónicos Genéticos Físicos Tónicos Genéticos de Engenharia Tónicos Genéticos de Combate 

Efeitos 
Aumentar as capacidades naturais do corpo Aumentar o intelecto e destreza Melhorar os 

reflexos e força 

 

Tabela 16: Análise dos Tónicos Genéticos 

 

 

3. Análise do Psychonauts  

3.1. Sinopse do Psychonauts  

Durante anos, os Psychonauts – agentes secretos com poderes psíquicos - colocaram os 

seus operativos por todo o mundo, mas desta vez os problemas estão a surgir no seu próprio 

território. Um cientista demente está a raptar estudantes do campo de treinos dos Psychonauts, de 

maneira a obter os seus cérebros. O protagonista deste videojogo é Raz, um jovem cadete que que 

terá de desenvolver e libertar um arsenal de poderes paranormais, incluindo a telecinesia, fogo, 

clarividência e a mais poderosa de todas as suas armas – a capacidade de lançar-se telepaticamente 
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na mente de outra pessoa, e dar umas voltas no demente parque de diversões das suas 

imaginações. Raz terá de entrar na mente do seu pior inimigo e destruir os seus planos sombrios na 

sua origem, enquanto tenta não perder a sua sanidade no processo.
44

 

 

3.2. Informações sobre o Psychonauts  

O videojogo Psychonauts está disponível para três plataformas: Xbox, PC e PlayStation 2. 

Estas versões foram publicadas pela Majesco Sales Inc.
45

 e desenvolvidas pela Double Fine 

Productions. Em termos de género, este videojogo é uma combinação de três géneros de videojogos: 

Acção, Aventura, Plataforma. Foi lançado em 18 de Abril de 2005 com a classificação T (Teen) 

[versão completa no Anexo 7]. 

 

3.3. Protagonista do Psychonauts 

 

Razputin 

(Raz) 

Características 

Físicas 
Sexo masculino Caucasiano Olhos claros Cerca de 10 anos Tom de voz jovial 

Características 

Psicológicas 

Dotado psiquicamente Sonhador Determinado Rebelde Audaz Aventureiro 

Altruísta Amável 

Vestuário 

Chapéu de aviador castanho com riscas vermelhas Lentes vermelhas Casaco 

castanho Cachecol verde Luvas castanhas Colete vermelho com bordas amarelas 

Calças castanhas Sapatos castanhos 

 

Tabela 17: Análise do Raz 

 

 

3.4. Antagonista do Psychonauts 

 

Morceau 

Oleander 

 

Características 

Físicas 

Sexo masculino Tez bronzeada Bigode escuro Pêra escura Olho esquerdo escuro 

Olho direito incapacitado Olho direito de vidro Cerca de 60 anos Cicatriz na face 

Estatura baixa Tom de voz agressivo 

Características 

Psicológicas 
Atormentado Agressivo Autoritário Insensível Arrependido 

Vestuário 

Capacete cinzento Uniforme militar castanho claro Lenço verde Lenço com a 

ilustração de uma caveira Luvas verdes Colete de munições Medalhas de mérito 

Calças verdes Botas negras 

 

Tabela 18: Análise do Morceau Oleander 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44

 “Psychonauts PC” in Fnac.pt. 

45
 “Majesco Entertainment” in Majescoentertainment.com. 
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3.5. Personagens Secundários Mais Relevantes do Psychonauts 

 

Lili 

Zanotto 

Características 

Físicas 

Sexo feminino Caucasiana Cabelo escuro Olhos claros Cerca de 10 anos Tom de 

voz irónico Tom de voz jovial 

Características 

Psicológicas 
Sobredotada Inteligente Cínica Desembaraçada Romântica 

Vestuário 

Camisola sem mangas Camisola com losangos verdes e vermelhos Luvas pretas com 

os dedos cor-de-rosa Pulseira vermelha Saia cor-de-rosa Meias cor-de-rosa Sapatos 

negros 

 

Tabela 19: Análise da Lili Zanotto 

 

 

Sasha 

Nein 

Características 

Físicas 

Sexo masculino Caucasiano Cabelo escuro Cerca de 30 anos Sotaque alemão Tom 

de voz metódico 

Características 

Psicológicas 
Racional Lógico Frio Concentrado Sensível Sentido artístico 

Vestuário 
Óculos de sol com lentes laranja Casaco verde-escuro Camisola de gola alta Camisola 

às riscas amarelas e laranja Luvas escuras Calças escuras Sapatos escuros 

 

Tabela 20: Análise do Sasha Nein 

 

 

Milla 

Vodello 

Características 

Físicas 

Sexo feminino Tez bronzeada Cabelo escuro Olhos claros Cerca de 30 anos 

Sotaque latino Tom de voz sereno 

Características 

Psicológicas 
Atormentada Descontraída Divertida Altruísta Carinhosa 

Vestuário 

Brincos brancos Vestido justo, com excepção das mangas que são mais largas Vestido 

às riscas amarelas, vermelhas, roxas e laranja Luvas brancas Calças cor-de-rosa Botas 

brancas 

 

Tabela 21: Análise da Milla Vodello 

 

 

Ford 

Cruller 

Características Físicas 
Sexo masculino Tez bronzeada Calvo Cabelo branco Bigode branco Olhos 

escuros Cerca de 80 anos Tom de voz envelhecido 

Características 

Psicológicas 
Inconstante Esquizofrénico Versátil Misterioso Sábio Meticuloso Resmungão 

Vestuário 
Uniforme azul Camisa vermelha Chaveiro Chinelos cor-de-rosa Chinelos em forma 

de coelhinhos 

 

Tabela 22: Análise do Ford Cruller 
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Dr. Caligosto 

Loboto 

Características 

Físicas 

Sexo masculino Tez azulada Cerca de 40 anos Braço direito mecânico Tom de 

voz enlouquecido 

Características 

Psicológicas 
Louco Sádico Cruel Sarcástico 

Vestuário 

Touca verde Touca com desenhos de flores Óculos com uma lente verde e a outra 

vermelha Bata de dentista Bata branca Avental castanho Luvas verdes de borracha 

Calças castanhas Sapatos escuros 

 

Tabela 23: Análise do Dr. Caligosto Loboto 

 

 

3.6. Inimigos Recorrentes do Psychonauts 

 

Censores 

Tipos Censor Censor Gritante Censor Braços Fortes 

Características 

Especificas 

Seres que fazem parte de mentes sãs Mecanismos de defesa de mentes sãs 

Perseguem pensamentos estranhos Perseguem pensamentos sem sentido 

 

Tabela 24: Análise dos Censores 

 

 

Demónios 

Tipos Demónios Pessoais 

Características 

Especificas 

Criaturas pequenas Ar demoníaco  Representam os receios das pessoas Explodem 

ao entrar em contacto com os adversários 

 

Tabela 25: Análise dos Demónios 

 

 

Maldições 

Tipos A Mão de Galochio 

Características 

Especificas 

Garra maligna Feita de água Ataca apenas membros da família de Raz Ataca 

apenas quando se aproximam de uma grande corpo de água 

 

Tabela 26: Análise das Maldições 

 

 

3.7. Cenários do Psychonauts 

 

Mundo 

Real 

Níveis 
Colónia de Férias Psíquica de Whispering Rock Asilo Thorney Towers Home for the 

Disturbed 

Características 

Especificas 

Investigar os mistérios da Colónia Investigar os mistérios dos territórios que existem em 

redor da Colónia Desenvolver os talentos físicos Desenvolver os talentos psíquicos 

 

Tabela 27: Análise do Mundo Real 

 

 

Mundo 

Mental 

Níveis 

Mente de Morceau Oleander Colectivo de Subconscientes Mente de Sasha Nein Mente 

de Milla Vodello Mente de Linda Mente de Boyd Cooper Mente de Gloria von Gouten 

Mente de Fred Bonaparte Mente de Edgar Teglee Circo da Carne 

Características 

Especificas 

Mundos imaginários Representações psíquicas das mentes dos personagens Reflecte as 

características psicológicas dos personagens 

 

Tabela 28: Análise do Mundo Mental 
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3.8. Tecnologia do Psychonauts 

 

Aparelhos comprados na Loja 

da Cabana Principal 

Tipos  Vara de Vedor Limpador de Teias Imã Mental 

Funções  
Encontrar pontas de flechas escondidas debaixo da terra Limpar teias que 

existem nas mentes Atrair vários objectos coleccionáveis 

 

Tabela 29: Análise dos Aparelhos comprados na Loja da Cabana Principal 

 

 

Aparelhos utilizados para entrar no Mundo Mental 
Tipos  Brain Tumbler Portal-Psíquico 

Funções  Entrar em várias mentes Entrar numa determinada mente 

 

Tabela 30: Análise dos Aparelhos usados pelos Psychonauts para entrar no Mundo Mental 

 

 

3.9. Poderes do Psychonauts 

 

Poderes 

Psíquicos 

Tipos  
Pirocinesia Telecinesia Invisibilidade Estoiro Psíquico Levitação Escudo Clarividência 

Confusão 

Efeitos  

Incendiar adversários Incendiar objectos Levantar objectos Atirar objectos Iludir os adversários 

Camuflagem Atingir adversários com uma bola de energia Criar uma Bolha de Pensamento Usar a 

Bolha de Pensamento como uma espécie de bola saltitona Usar a Bolha de Pensamento para formar 

um escudo de protecção Ver o mundo do ponto de vista dos outros Confundir temporariamente a 

mente dos adversários 
 

Tabela 31: Análise dos Poderes Psíquicos 

 

4. Comparação das análises do BioShock e do Psychonauts  

4.1. Protagonistas 

 

Protagonista do BioShock 

Jack Ryan é o personagem principal do jogo BioShock, podendo o jogador controlar as suas 

acções e a sua índole. A acção do jogo desenrola-se no First-Person View, ou seja o jogador assiste 

aos acontecimentos na perspectiva de Jack. 

 Este protagonista foi sujeito a vários exames laboratoriais ao longo da sua infância, sendo 

que este personagem foi geneticamente modificado, partilhando a estrutura genética de Andrew 

Ryan, pois é na realidade seu filho. Constatamos que Jack pode apresentar uma índole boa e uma 

postura altruísta ou uma índole má e uma postura egoísta, estando estas atitudes dependentes das 

escolhas do jogador. Este personagem é vítima de um condicionamento por manipulação externa, ou 

seja ele é forçado a seguir ordens feitas por pessoas que recorram à frase hipnótica que acciona 

essa reacção de obediência cega (“Would you kindly...”), não tendo liberdade de escolha.  

 

Protagonista do Psychonauts 

Razputin é o personagem principal do jogo Psychonauts, podendo o jogador controlar as suas 

acções. A acção do jogo desenrola-se no Third-Person View, ou seja o jogar tem acesso a mais 

informação acerca ambiente imediato de Raz. Este protagonista é dotado em termos de poderes 
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psíquicos, determinado e sonhador, tendo como objectivo de vida tornar-se num Psychonaut. Este 

protagonista mostra-se audaz perante as adversidades.  

 

4.2. Antagonistas 

 

Antagonista do BioShock 

Frank Fontaine é o antagonista principal do jogo BioShock, sendo o principal responsável 

pelo conflito interno que se desencadeou em Rapture. Fontaine possui uma mente criminosa genial, 

mostrando-se também um indivíduo manipulador e traiçoeiro, não olhando a meios para atingir os 

seus fins.  

 

Antagonista do Psychonauts 

Um dos três professores da Colónia de Férias Psíquica, Morceau Oleander revela-se mais 

tarde no jogo como o antagonista principal do jogo Psychonauts. Oleander é agressivo, autoritário e 

insensível em relação às pessoas que o rodeiam. 

 

4.3. Personagens Secundários Mais Relevantes 

 

Personagens Secundários Mais Relevantes do BioShock 

Os personagens secundários que acabam por desempenhar um papel mais significativo ao 

longo do jogo BioShock são: Andrew Ryan, Atlas e Brigid Tenenbaum.  

Andrew Ryan é o grande responsável pela criação de Rapture, assumindo dessa maneira o 

papel de líder da cidade subaquática.  Andrew é um indivíduo visionário e idealista e revela um 

carácter bastante paranóico, frio e calculista.  

Atlas é o líder do movimento rebelde que surgiu em Rapture que tinha como objectivo lutar 

contra a visão e liderança de Andrew Ryan. Atlas é um indivíduo manipulador e falso e trata-se de 

uma identidade falsa assumida por Fontaine.  

Brigid Tenenbaum é uma das cientistas responsáveis pela criação das Little Sisters e pelas 

modificações genéticas a que Jack foi sujeito durante a sua infância. Brigid é uma mulher inteligente e 

perspicaz. Esta cientista apresentava um carácter racional e frio no passado, mas actualmente 

demonstra ser uma pessoa profundamente arrependida pelas suas acções.  

 

Personagens Secundários Mais Relevantes do Psychonauts 

Os personagens secundários que acabam por desempenhar um papel mais significativo ao 

longo do jogo Psychonauts são: Lili Zanotto, Sasha Nein, Milla Vodello, Ford Cruller e Dr. Caligosto 

Loboto. 

Lili Zanotto é um dos cadetes mais promissores da Colónia de Férias Psíquica e o interesse 

amoroso de Raz. Lili é uma rapariga que demonstra uma inteligência fora do vulgar e revela uma 

natureza cínica e uma veia romântica.  
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Sasha Nein é um dos três professores da Colónia de Férias Psíquica e um dos agentes mais 

populares e experiente dos Psychonauts. Sasha é um homem racional e lógico, revelando-se um 

agente frio e concentrado. Apresenta uma natureza sensível e um sentido artístico.  

Milla Vodello é um dos três professores da Colónia de Férias Psíquica. Milla é uma mulher 

atormentada, apesar da sua postura descontraída e divertida. Revela uma natureza altruísta e é uma 

professora carinhosa.  

Ford Cruller é um funcionário da Colónia de Férias Psíquica, sendo mais tarde revelado que 

ele é na realidade o líder dos Psychonauts. Ford é um homem inconstante que revela sinais de 

esquizofrenia.  

Dr. Caligosto Loboto é um dentista louco, sádico e cruel que revela uma natureza sarcástica.  

 

4.4. Inimigos Recorrentes 

 

Inimigos Recorrentes do BioShock 

Ao longo do jogo BioShock, Jack tem que enfrentar de maneira regular um conjunto de 

inimigos. 

Os Splicers são cidadãos de Rapture que foram modificados geneticamente e tornaram-se 

dementes, extremamente agressivos e xenófobos devido ao uso abusivo de Plasmids e Tónicos 

Genéticos.  

Os Big Daddies são guardiões poderosos que têm como missão proteger as Little Sisters 

enquanto estas vagueiam por Rapture.  

As Little Sisters são raparigas modificadas geneticamente, mas ao contrário dos Big Daddies 

são seres vulneráveis. 

Os Mecanismos de Segurança têm como principais funções identificar e atacar intrusos.  

 

Inimigos Recorrentes do Psychonauts 

Ao longo do jogo Psychonauts, Raz tem que enfrentar de maneira regular um conjunto de 

inimigos. 

Os Censores são seres que fazem parte de mentes sãs, que portam-se como mecanismos de 

defesa de mentes sãs e perseguem pensamentos estranhos e sem sentido. 

Os Demónios Pessoais são criaturas pequenas com um ar demoníaco que representam os 

receios das pessoas. 

A Mão de Galochio assume a forma de uma garra maligna feita de água e ataca apenas 

membros da família de Raz quando estes se aproximam de um corpo de água.  

 

4.5. Cenários 

 

Cenários do BioShock 

A primeira parte do jogo BioShock desenrola-se na superfície, enquanto o resto do jogo 

consiste na exploração da cidade subaquática. 
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No mundo exterior a Rapture, o protagonista encontra-se perdido no meio do oceano que 

está coberto de chamas e destroços provenientes do avião despedaçado, sendo o personagem 

principal o único sobrevivente do acidente. É possível visualizar um farol situado perto do local onde o 

avião despenhou, sendo que esta infra-estrutura funciona como o elo de ligação entre a superfície e 

Rapture. Ao longo do jogo, Andrew Ryan procura transmitir a ideia de que o mundo exterior a Rapture 

é limitado tanto em termos de recursos como em termos de mentalidade.  

Rapture é uma cidade subaquática, fruto da visão de Andrew Ryan, com edifícios e cartazes 

publicitários iluminados. Encontra-se em ruínas e demonstra sinais de abandono, vandalismo e 

destruição. Constatam-se ainda sinais de um conflito violento e impiedoso, sendo que existem corpos 

mutilados espalhados por todo o lado.  

 

Cenários do Psychonauts 

A acção do jogo Psychonauts desenrola-se tanto em localizações reais como em mundos 

imaginários. É no Mundo Real onde Raz investiga os mistérios da Colónia e dos territórios que 

existem em redor e desenvolve os talentos físicos e psíquicos. O Mundo Mental é um conjunto de 

mundos imaginários, sendo estes mundos representações psíquicas das mentes dos personagens.  

 

4.6. Tecnologia 

 

Tecnologia do BioShock 

Ao longo da exploração de Rapture, o jogador vai ter que recorrer à tecnologia desenvolvida 

pelos habitantes da cidade subaquática de maneira a conseguir ultrapassar as diversas adversidades 

que Jack tem que enfrentar.  

Existem nove tipos de Máquinas: (1) os Bancos Genéticos permitem reconfigurar os Plasmids 

(poderes que afectam e alteram o mundo em redor do jogador) e os Tónicos Genéticos (tónicos que 

aumentam as capacidades do jogador), (2) os Jardins dos Colectores consomem o ADAM recolhido 

pelo jogador e permitem que este compre mais fendas de Plasmids e de Tónicos Genéticos, aumente 

o máximo de Saúde e de EVE (a energia que permite que o jogador utilize os Plasmids) e compre 

novos Plasmids e Tónicos Genéticos, (3) as Máquinas de Venda permitem que o jogador compre 

munições, estojos de primeiros-socorros e EVE hypos, (4) os Banditos das Munições permitem que o 

jogador compre apenas munições, (5) as Câmaras de Vitalidade permitem a revitalização do jogador 

se por acaso este morrer ao longo do jogo, (6) os Painéis para Desactivar Robôs permitem que o 

jogador desactive os Robôs de Segurança, (7) as Estações Medicinais permitem que o jogador 

recupere Saúde por um preço, (8) as Máquinas de Poder para o Povo permitem que o jogador 

melhore as suas armas e (9) as Máquinas de Des-Inventar permitem que o jogador crie novos 

objectos através de materiais recolhidos. 

Existem três tipos de Mecanismos de Segurança: (1) os Robôs de Segurança atacam intrusos 

durante um período limitado, (2) as Câmaras detectam intrusos e accionam Robôs de Segurança e 

(3) os Torreões atacam automaticamente os intrusos. 
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Tecnologia do Psychonauts 

Ao longo da exploração da Colónia de Férias Psíquica, o jogador vai ter que recorrer à 

tecnologia desenvolvida pelos Psychonauts de maneira a conseguir ultrapassar as diversas 

adversidades que Raz tem que enfrentar. Existem três tipos de Aparelhos comprados na Loja da 

Cabana Principal: (1) a Vara de Vedor permite encontrar pontas de flechas escondidas debaixo da 

terra, (2) o Limpador de Teias permite limpar teias que existem nas mentes e (3) o Imã Mental permite 

atrair vários objectos coleccionáveis.  

Existem dois tipos de Aparelhos utilizados para entrar no Mundo Mental: (1) o Brain Tumbler 

permite entrar em várias mentes e (2) o Portal-Psíquico permite entrar numa determinada mente. 

 

4.7. Poderes 

 

Poderes do BioShock 

Ao longo da exploração de Rapture, o jogador vai ter que recorrer aos poderes desenvolvidos 

pelos habitantes da cidade subaquática de maneira a conseguir ultrapassar os diversos perigos que 

Jack tem que enfrentar, nomeadamente aos Plasmids e aos de Tónicos Genéticos.  

 

Poderes do Psychonauts 

Ao longo do jogo Psychonauts, o jogador vai ter que recorrer aos poderes psíquicos 

ensinados pelos professores da Colónia de Férias Psíquica de maneira a conseguir ultrapassar os 

diversos perigos que Raz tem que enfrentar. 

 

4.8. Tabelas comparativas entre o BioShock e o Psychonauts 

 

Resulta da análise das tabelas comparativas entre os jogos BioShock e Psychonauts um 

conjunto de elementos comuns que contribuem para que ambos sejam caracterizados como 

evidenciando um enredo de sucesso.  

Entre esses elementos identificamos a originalidade, o desenvolvimento do enredo, a 

capacidade de emocionar, a intensidade, riqueza dos personagens e a temática. 
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Conceitos Semelhanças 
Semelhanças (detalhado) 

BioShock Psychonauts 

Protagonista 
Sexo Sexo Masculino 

Carácter Audaz 

Antagonista 
Sexo Sexo masculino 

Carácter Traiçoeiro 

Personagens Secundários 

Mais Relevantes 

Maior presença 

masculina 

Mais personagens secundários do sexo 

masculino 

Inimigos Recorrentes 

Inimigos 

agressivos  
Atacam de imediato 

Inimigos neutrais Atacam apenas quando provocados 

Cenários Tipos Realidade alternativa 

Tecnologia Funções Apoiar e beneficiar o utilizador 

Poderes 

Efeitos no mundo 

em redor do 

utilizador 

Alterar e afectar o mundo em redor do 

utilizador 

Efeitos no 

utilizador 
Afectar o corpo do utilizador  

 

Tabela 32: Análise das semelhanças entre os dois jogos 

 

Em termos da análise comparativa entre o BioShock e Psychonauts, verificamos que existem 

semelhanças dentro das categorias definidas para a análise dos jogos.   

Constatamos que ambos os protagonistas são do sexo masculino. Um dos motivos por detrás 

desta decisão por parte dos criadores dos jogos pode estar relacionado com o facto de o conceito de 

jogador estar mais associado ao sexo masculino (este fenómeno foi verificado nos resultados obtidos 

no questionário realizado neste trabalho, onde foi possível constatar que a maioria dos inquiridos que 

afirmou jogar videojogos era do sexo masculino [Anexo 1]). Desta maneira procura-se tentar levar a 

que os jogadores do sexo masculino se identifiquem mais com os protagonistas. 

É possível também verificar que estes dois personagens também revelam ao longo do jogo 

um carácter audaz, enfrentando diversos desafios e perigos de maneira a atingirem os seus 

objectivos. Os protagonistas mostram desta maneira um comportamento heróico, optando por lutar 

contra adversários ferozes e letais em vez de entrarem em pânico ou desistirem.  

Em termos das relações de semelhança entre os dois antagonistas, verificamos que ambos 

os personagens são do sexo masculino, ou seja partilham o mesmo género que os protagonistas. Os 

dois antagonistas revelam traços de personalidade e atitudes diferentes ao longo dos jogos, mas é 

possível identificar uma característica em comum: partilham um carácter traiçoeiro.  

Através da análise comparativa entre estes dois jogos foi possível verificar que existem mais 

personagens secundários relevantes do sexo masculino.  

Em termos dos inimigos recorrentes, podemos notar que ambos os jogos proporcionam 

inimigos agressivos que atacam de imediato, assim como inimigos neutrais que atacam apenas 

quando são provocados. Desta maneira é permitido ao jogador gerir determinados conflitos, 

conseguindo evitar dessa forma o confronto directo com esse tipo de inimigos. 
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Em relação aos cenários, podemos verificar que as histórias de ambos os jogos têm lugar em 

realidades alternativas, apesar de apostarem em diferentes temáticas. A história do BioShock acaba 

por ter mais elementos ligados à ficção científica, enquanto o Psychonauts apresenta mais elementos 

relacionados com fantasia.  Quanto às tecnologias que são utilizadas pelo protagonista ao longo do 

jogo, estas procuram apoiar e beneficiar o jogador. Por fim, os poderes proporcionados ao 

protagonista acabam por o afectar, bem como o mundo que o rodeia, proporcionando ao jogador uma 

forma de ultrapassar os diversos obstáculos e perigos que aquele é sujeito ao longo do jogo. 

 

 

Conceitos Diferenças 
Diferenças (detalhado) 

BioShock Psychonauts 

Protagonista 

Idade Cerca de 30 anos Cerca de 10 anos 

Habilidades Geneticamente modificado Dotado psiquicamente 

Índole 
Índole boa ou má (consoante as 

escolhas do jogador) 
Índole boa 

Vestuário Vestuário simples 
Chapéu de aviador e vestuário 

prático  

Antagonista 

Pêlo facial Sem pêlo facial Bigode e pêra escura 

Olhos Nenhum olho de vidro Olho direito de vidro 

Idade Cerca de 40 anos Cerca de 60 anos 

Desfigurações Nenhuma desfiguração Cicatriz na face 

Estatura Estatura média Estatura baixa 

Carácter Manipulador Agressivo 

Motivo Ambicioso Atormentado durante a infância 

Atitude (final do 

jogo) 
Irredutível Arrependido 

Vestuário Vestuário de operário Traje militar 

Personagens Secundários 

Mais Relevantes 

Interesse 

amoroso 
Não existe interesse amoroso 

Um interesse amoroso (Lili 

Zanotto) 

Traidor Um traidor (Atlas) 
Nenhum traidor (Dr. Caligosto 

Loboto é o vilão) 

Aliados Uma aliada (Brigid Tenenbaum) 

Quatro aliados (Lili Zanotto, 

Sasha Nein, Milla Vodello e 

Ford Cruller) 

Inimigos Recorrentes Tipos 
Seres geneticamente modificados e 

mecanismos de segurança 

Seres que fazem parte da 

mente e maldições 

Cenários Tipos Mundo Real Mundo Real e Mundo Mental 

Tecnologia Atitude hostil 
Existem mecanismos de segurança 

hostis 

Não há mecanismos de 

segurança hostis 

Poderes 

Tipos  Plasmids e Tónicos Genéticos Poderes Psíquicos 

Natureza Genética Psíquica 

Efeitos 

secundários 
Utilização excessiva leva à loucura 

Não existem efeitos 

secundários  

 

Tabela 33: Análise das diferenças entre os dois jogos 
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Em termos da análise comparativa entre o BioShock e Psychonauts, procurámos distinguir as 

diferenças mais significativas dentro das categorias definidas para a análise dos jogos.   

Em termos da categoria “protagonista” verificamos que as principais diferenças encontram-se 

relativamente à idade, habilidades, índole e estilo de vestuário destes personagens.  

O jogo BioShock revela um conteúdo mais agressivo e macabro devido aos cenários em 

ruína e vandalizados, assim como por causa dos diversos seres monstruosos e disformes que 

percorrem os corredores da cidade subaquática. Tendo em conta este ambiente mais pesado, os 

criadores optaram por um protagonista adulto. O jogador também tem que fazer escolhas morais 

complexas (como por exemplo, escolher entre salvar ou matar as Little Sisters), o que mais uma vez 

reforça a necessidade do personagem principal ser um adulto, ou seja alguém capaz de tomar 

acções conscientes.   

Por seu lado, o Psychonauts revela-se um jogo complexo em termos da caracterização e 

desenvolvimento dos personagens e cenários, mas apresenta também uma atmosfera menos pesada 

que o BioShock. O facto de a história do jogo se desenrolar numa Colónia de Férias Psíquica para 

jovens cadetes, levou os criadores a optarem por um protagonista jovem e inexperiente em termos da 

utilização de poderes psíquicos. O jogador tem que aprender juntamente com Raz os diversos 

truques e tecnologias utilizados pelos Psychonauts, assumindo desta maneira o papel de um 

verdadeiro cadete psíquico. 

Apesar de ambos os protagonistas se revelarem personagens poderosos ao longo do jogo, 

estes apresentam uma origem diferente para as suas habilidades. Os poderes dos personagens 

principais estão portanto ligados à temática do jogo, sendo que enquanto o BioShock vale-se da 

temática das modificações genéticas, o Psychonauts opta por recorrer a personagens dotados 

psiquicamente. 

Nota-se também uma diferença em termos da definição da índole destes personagens. 

Enquanto a índole de Jack, o protagonista do Bioshock, é definida pelas acções do jogador (sendo 

que este pode optar por acções egoístas ou altruístas), a índole de Raz já se encontra pré-definida 

pelos criadores do jogo. O protagonista do Psychonauts revela ao longo do jogo uma tendência para 

realizar boas acções e o jogador não consegue alterar a índole deste personagem, pois as reacções 

de Raz aos acontecimentos resultam sempre em atitudes de cariz benigno. Por outro lado, o jogador 

controla as reacções de Jack aos diversos acontecimentos que decorrem no BioShock. Esta decisão 

por parte dos criadores justifica-se tendo em conta o objectivo que estes tinham com os seus 

protagonistas: no caso de Raz, este tem uma personalidade própria, ou seja o jogador controla as 

suas acções ao longo do jogo, mas não controla a sua índole; no caso de Jack, o jogador já tem a 

liberdade de definir a índole deste personagem, sendo que o jogo vive das escolhas morais que o 

jogador tem que fazer no papel de protagonista, assim como das consequências dessas mesmas 

decisões. 

Em termos de vestuário, podemos verificar que Jack apresenta um vestuário simples, 

enquanto Raz apresenta um vestuário mais prático e facilmente reconhecível. O vestuário do 

protagonista do Psychonauts revela no fundo os traços da sua personalidade mais aventureira, 

dando-lhe maior distinção em relação aos restantes personagens. Como o jogo do BioShock 
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desenrola-se através da First-Person View, o vestuário de Jack revela-se pouco elaborado pelos 

criadores do jogo. É importante também referir que este personagem estava a viver uma vida 

mundana na superfície antes dos acontecimentos do jogo, o que acaba por justificar a sua escolha 

por um vestuário mais simples. 

Em termos da categoria “antagonista” verificámos que as principais diferenças encontram-se 

relativamente às características físicas, personalidade e vestuário.   

Enquanto o antagonista do BioShock, Fontaine, não revela características físicas nem um 

vestuário que o destaquem dos restantes personagens, Oleander apresenta uma série de 

características que o demarcam como um antagonista: é um militar velho que tem um olho de vidro, 

uma cicatriz na face, uma estatura baixa e utiliza bigode e pêra (sendo este um estilo muitas vezes 

associado a vilões). Os criadores do Psychonauts pretenderam recorrer a diversos clichés próprios de 

vilões, criando dessa maneira um antagonista facilmente reconhecido em termos das suas 

características físicas. O que distingue de maneira mais saliente estes dois personagens são os 

motivos que os levaram a se assumir como antagonistas: enquanto Oleander apresenta-se como 

uma vítima de tormentos por parte do seu pai ao longo da sua infância, o que o levou a se tornar um 

indivíduo agressivo e insensível, Fontaine revela-se uma pessoa ambiciosa, disposta a tudo de 

maneira a atingir os seus objectivos. O antagonista do Psychonauts é um personagem trágico que o 

jogador pode acabar por sentir pena, enquanto Fontaine demonstra ser simplesmente um indivíduo 

sem escrúpulos e com sede de poder. A atitude de ambos os personagens no final do jogo é também 

diferente: Oleander arrepende-se das suas acções e procura redimir-se junto dos restantes 

personagens, enquanto Fontaine mantém-se irredutível quanto aos seus planos malignos e acaba por 

forçar o protagonista a enfrentá-lo. Ou seja, apesar de o antagonista do Psychonauts ser responsável 

pelos diversos problemas que Raz tem que enfrentar, o facto de este apresentar uma justificação 

complexa para as suas motivações malignas pode acabar por tornar mais fácil perdoar as acções 

deste personagem, enquanto o antagonista do BioShock nunca chega a revelar nenhuma atitude 

redentora.  

Em termos da categoria “personagens secundários mais relevantes” verificamos que as 

principais diferenças encontram-se relativamente ao potencial interesse amoroso do protagonista e 

dos possíveis aliados e traidores que podemos encontrar ao longo dos jogos. 

O BioShock não introduz na sua história nenhum interesse amoroso de Jack, optando por se 

concentrar na problemática das escolhas morais e no desenvolvimento por detrás dos 

acontecimentos que levaram ao declínio de Rapture. O Psychonauts, por outro lado, introduz Lili 

Zanotto como interesse amoroso do seu protagonista, sendo que ela funciona tanto como uma 

maneira de desenvolver a personalidade de Raz (através da interacção de ambos) como também de 

motivação para o personagem principal continuar a investigar os misteriosos raptos, pois esta acaba 

por também ser raptada pelo vilão.  

Em relação à lealdade dos personagens secundários mais relevantes, podemos verificar que 

em ambos os jogos o protagonista vai ter o apoio de aliados, sendo que no BioShock um desses 

aliados (Atlas) revela-se um traidor. É importante esclarecer que também existe um traidor no 

Psychonauts, ou seja, Oleander que era um dos responsáveis pela Colónia de Férias Psíquica, mas 
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este personagem foi categorizado como “antagonista”, logo a sua deslealdade não foi contabilizada 

nesta secção.  

Em termos de inimigos recorrentes, podemos verificar que estes estão ligados às respectivas 

temáticas de cada jogo, sendo que enquanto o BioShock vale-se da temática da ficção científica para 

justificar os diversos tipos de inimigos que o protagonista tem que enfrentar, o Psychonauts opta por 

recorrer à fantasia. 

Quanto aos cenários, verificamos que estes também estão ligados à temática dos respectivos 

jogos, sendo que o Psychonauts, enquanto jogo centrado em capacidades psíquicas, apresenta os 

conceitos do Mundo Real e do Mundo Mental, permitindo desta maneira estabelecer a distinção entre 

o mundo físico e as representações mentais que no fundo reflectem a personalidade dos diferentes 

personagens.   

Em termos da tecnologia, o BioShock apresenta elementos hostis ao jogador, sendo os 

mecanismos de segurança um dos inimigos recorrentes do jogo. O uso mais ofensivo da tecnologia 

acaba por reforçar a inspiração deste jogo em obras de ficção científica. 

Em termos dos poderes, podemos verificar que estes estão ligados às respectivas temáticas 

de cada jogo, sendo que enquanto o BioShock apresenta poderes que têm a sua origem em 

alterações genéticas, o Psychonauts recorre a poderes psíquicos, ou seja a capacidades inatas dos 

personagens que podem ser desenvolvidas com treino. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este projecto teve como base a análise dos enredos dos videojogos e do seu impacto na 

comunidade de jogadores, em termos nacionais e internacionais.  

 Foi realizada a análise de dois jogos que foram considerados pelos críticos e pelos fãs como 

sendo jogos com um enredo original e cativante (BioShock e Psychonauts), procurando também 

identificar quais os pontos que conduziram a essa distinção por parte da comunidade de jogadores. 

Avaliámos também o impacto dos enredos dos videojogos na comunidade de jogadores com recurso 

a entrevistas realizadas através de e-mail e um questionário online. 

A pergunta de partida definida foi: como conseguiram estes jogos adquirir um estatuto 

tão elevado na comunidade de jogadores?  

Tendo em conta o interesse humano por histórias e a necessidade de diversificar a sua 

oferta, a indústria de videojogos procurou desenvolver jogos com enredos bem desenvolvidos.  

Os videojogos têm muito potencial como meio narrativo, pois têm as capacidades 

audiovisuais dos filmes combinadas com as potencialidades ilimitadas da animação e a utilização de 

ambientes interactivos (sendo esta uma característica distinta dos jogos).  

Através das entrevistas e inquéritos realizados, foi possível verificar que existe uma 

valorização por parte dos jogadores dos videojogos que procuram a distinção através da qualidade do 

seu enredo.  
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Um enredo bem elaborado deve conseguir mexer com as emoções dos jogadores, revelando-

se dessa maneira uma experiência intensa e cativante.  

 Os criadores do jogo devem procurar desenvolver e caracterizar os seus personagens, dar-

lhes uma existência para além da mera presença no videojogo. Se os personagens forem bem 

desenvolvidos, os jogadores acabam por estabelecer uma ligação com eles. Dessa forma, os 

jogadores preocupam-se com os personagens, estão interessados em saber o que lhes vai 

acontecer, acabando estes por ganhar vida e significado. 

Deve também existir uma preocupação em termos da criação de um mundo original e criativo, 

distinto dos cenários dos restantes jogos. Em vez de recorrerem a clichés, os videojogos devem 

procurar a originalidade dos seus níveis de maneira a conseguirem destacar-se junto dos jogadores. 

Os jogos que conseguem criar um estilo próprio e distinto dos demais jogos acabam por atingir o 

estatuto de jogo de referência. Esta atenção aos pormenores acaba por possibilitar uma maior 

imersão do jogar no mundo do videojogo, sendo este um factor valorizado pelos jogadores que 

participaram no questionário online. 

A história deve ser abordada pelos criadores de videojogos como sendo um factor relevante, 

devendo existir a preocupação de aliar o enredo à mecânica de jogo desde o início do projecto. 

Actualmente, a indústria de videojogos acaba por não dar o devido valor à implementação dos 

enredos nos jogos, sendo esta execução muitas vezes apenas tratada nas fases finais do processo 

criativo. Ou seja, o jogo acaba por falhar tanto em termos de jogabilidade como em termos de 

qualidade do seu enredo, pois não existiu um trabalho em equipa por parte dos argumentistas e dos 

programadores desde as fases iniciais do projecto. 

 

Tendo como base as entrevistas online, concluímos que o enredo tem como utilidades:  

 Incentivar o jogador a experimentar o videojogo; 

 Despertar a curiosidade e interesse do jogador ao longo do videojogo; 

 Funcionar como um fio condutor dos acontecimentos do videojogo; 

 Proporcionar a imersão do jogador na realidade do videojogo e 

 Proporcionar entretenimento. 

 

No entanto, é também possível verificar que a importância do enredo é relativa, sendo que esta 

depende: 

 Do género do videojogo; 

 Dos objectivos dos criadores do videojogo; 

 Da jogabilidade do videojogo e 

 Das motivações do jogador.  

 

Através do questionário foi possível avaliar a relevância do enredo enquanto factor que 

influencia os inquiridos a jogar um videojogo. A maioria dos jogadores que responderam ao inquérito 

considerou o enredo como sendo um factor importante, mas acabou por não ser o factor mais 
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valorizado pelos inquiridos. Esse destaque foi dado à jogabilidade, sendo este o factor que mais 

motiva os jogadores a experimentar um jogo.  

Este resultado acaba por estar relacionado com o facto de nem todos os jogos necessitarem 

de ter um enredo bem elaborado (como sejam o caso dos jogos desportivos ou de carros), mas de 

todos eles deverem ter uma jogabilidade acessível e intuitiva. Um videojogo pode ter uma excelente 

história e personagens cativantes, mas se os controlos forem mal implementados o jogador acaba por 

desistir de jogar o videojogo, pois a experiência deixa de ser divertida e passa a ser frustrante. Um 

jogo com uma excelente história e fraca jogabilidade acaba por ser jogado apenas pelos jogadores 

mais pacientes e interessados, correndo dessa maneira o risco de não ser um jogo popular junto da 

comunidade de jogadores. 

Os dois jogos analisados neste estudo, o BioShock e o Psychonauts, revelaram-se jogos 

bastante populares junto dos especialistas entrevistados (uma argumentista profissional de 

videojogos e três comentadores), sendo que estes os destacaram como jogos de referência tanto em 

termos de enredo interessante como em termos de mundo original. Para além de definirem as 

histórias destes dois jogos como sendo abordagens interessantes e complexas, os entrevistados 

destacaram o cuidado que foi dado na criação dos mundos que se mostraram imersivos e 

pormenorizados. Desta maneira, estes jogos conseguem ser facilmente distinguidos, afirmando-se 

como jogos de referência junto dos jogadores. Existiu também um cuidado por parte dos criadores 

dos jogos em se trabalhar o enredo juntamente com a mecânica de jogo desde o início do projecto, o 

que permitiu que estes jogos usufruíssem de uma história interessante e de uma jogabilidade intuitiva 

e funcional.  

Estes dois videojogos também foram referidos nas restantes entrevistas e pelos jogadores 

que realizaram o questionário, como sendo jogos com enredos interessantes e marcantes, o que 

reforça o estatuto de referência que estes jogos demonstram ter junto dos jogadores. 

Em conclusão, podemos verificar que o enredo do videojogo acaba por ser um facto relevante 

para ao jogador, merecendo dessa maneira uma maior atenção por parte dos criadores de jogos 

durante o processo criativo. Essa falta de organização no processo criativo dos videojogos leva a que 

os argumentistas profissionais entrem tarde no projecto. Por sua vez, essa entrada tardia acaba por 

fazer com que a qualidade do argumento sofra, o que leva a que a comunidade de jogadores não 

valorize o jogo. Os videojogos têm os ingredientes necessários para contar histórias interessantes e 

originais, sendo que a capacidade de interactividade acaba por transmitir uma unicidade a este meio. 

Os jogos possibilitam que se viva uma experiência, que as histórias possam ser desenroladas de 

maneira diferente de jogador para jogador com recurso à evolução dos sistemas de inteligência 

artificial, assim como às diferentes escolhas que podem ser adoptadas por um jogador quando este 

segue uma experiência interactiva.  
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Anexo 1 – Análise dos resultados do Questionário Online 

 

De maneira a complementar este trabalho acerca da importância e impacto dos enredos dos 

videojogos junto dos jogadores foi realizado um questionário online a 102 indivíduos, não existindo 

quaisquer condicionamentos para a sua realização.  

Os objectivos deste questionário foram analisar: os géneros de videojogos favoritos dos 

inquiridos, os factores que os motivam a experimentarem um jogo e a importância que estes 

atribuem aos enredos dos videojogos.  

Tendo em conta a natureza qualitativa deste estudo, optámos por recorrer a uma amostra de 

julgamento (não sendo portanto uma amostra representativa), procurando dessa maneira analisar 

diferentes perspectivas em relação à importância dos enredos dos videojogos.  

Ao contrário das entrevistas online, em que se valorizou a experiência dos entrevistados 

enquanto jogadores ou profissionais ligados à indústria de videojogos, o questionário procurou 

abranger inquiridos com diferentes níveis de experiência com jogos. 

 

1) Joga videojogos? 

 

Gráfico 1: Joga videojogos? 

 

Esta pergunta tinha como objectivo filtrar os elementos constituintes da amostra. Os 

inquiridos que escolheram a opção “não” nesta pergunta apenas podiam responder às questões 

relacionadas com as variáveis sócio-demográficas (sexo, idade, habilitações literárias, ocupação 

principal e distrito onde residem).  

Optámos por esta filtragem, pois considerámos que era necessário que os inquiridos tivessem 

alguma experiência com jogos de maneira a conseguir responder com familiaridade às restantes 

perguntas.  

Através da análise do Gráfico 1 podemos avaliar a percentagem dos inquiridos que joga 

videojogos. É possível verificar que cerca de 58% dos inquiridos respondeu que joga videojogos. 

Podemos também verificar que a diferença entre as duas proporções não é muito significativa (cerca 

de 16%). Esta situação sucede porque não existiam condicionalismos para a realização do 
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questionário, pois procurou-se abranger inquiridos com diferentes níveis de experiência com jogos. A 

amostra deste estudo não é representativa, sendo composta por apenas 102 indivíduos, mas o 

objectivo deste questionário é proporcionar uma análise qualitativa acerca da relação dos inquiridos 

com os videojogos e da importância que estes atribuem aos seus enredos. 

 

Os cruzamentos mais significativos são: 

 Do número total de inquiridos que responderam que “sim” a esta questão 69% são homens. 

Ou seja, podemos concluir que apesar de as mulheres apresentarem uma maior 

representatividade na amostra deste questionário [cf. Gráfico 20], os homens são jogadores 

mais regulares. É possível também verificar que do número total de homens que 

responderam a esta questão cerca de 82% que responderam que “sim”.  

 Do número total de inquiridos que responderam que “sim” a esta questão cerca de 57% 

fazem parte da faixa etária dos “18 aos 24 anos”. É possível também verificar que do número 

total dos inquiridos que fazem parte da faixa etária dos “18 aos 24 anos” 66% responderam 

que “sim”. 

 Do número total de inquiridos que responderam que “sim” cerca de 41% referem que têm o 

“curso superior incompleto”. É possível também verificar que do número total dos inquiridos 

que têm o “curso superior incompleto” cerca de 57% responderam que “sim”. 

 

2) Com que frequência joga videojogos? 

 

Gráfico 2: Com que frequência joga videojogos? 

  

Através da análise do Gráfico 2 podemos avaliar a frequência com que os inquiridos jogam 

videojogos. É possível verificar que cerca de 49% dos inquiridos que jogam videojogos fazem-no 

“todos ou quase todos os dias”. Ou seja, a maioria destes inquiridos apresenta-se como sendo um 

jogador regular, evidenciando dessa forma experiência com jogos. 

 É importante também referir que a segunda categoria mais significativa engloba os inquiridos 

que jogam videojogos “com menos frequência” (22%), o que por sua vez reflecte a diversidade do 

nível de experiência que os elementos da amostra têm com jogos. Ou seja, as duas categorias que 
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mais se destacam suscitam reacções opostas por parte dos inquiridos: a que apresenta maior 

representativa refere-se a jogadores regulares e que revelam dessa forma experiência com jogos, 

enquanto a segunda categoria mais significativa representa jogadores que jogam pouco e que dessa 

forma revelam menos experiência com jogos (podemos considerar os elementos desta categoria 

como jogadores casuais). 

Apesar da relação entre estas duas categorias, podemos confirmar que a amostra deste 

questionário revela experiência com jogos, pois ao analisarmos a terceira categoria significativa 

representada no gráfico verificamos que esta engloba os inquiridos que jogam videojogos “1 a 3 

vezes por semana” (com cerca de 19%). Apesar de estes jogadores não jogarem de maneira tão 

regular quanto os da primeira categoria significativa (“todos ou quase todos os dias”), os elementos 

desta categoria demonstram maior experiência com jogos do que os inquiridos que optaram pelas 

outras hipóteses de resposta (“quinzenalmente”, “1 vez por mês” e “com menor regularidade”).  

Se tivermos em conta as duas categorias que revelam maior experiência com jogos, é 

possível confirmar que a maioria dos inquiridos que joga videojogos fá-lo de maneira regular (cerca 

de 68%).   

 

Os cruzamentos mais significativos são: 

 Do número total de inquiridos que jogam “todos ou quase todos os dias” cerca de 97% são 

homens. Ou seja, podemos concluir que apesar de as mulheres apresentarem uma maior 

representatividade na amostra deste questionário [cf. Gráfico 20], os homens são jogadores 

mais regulares. É possível também verificar que do número total de homens que 

responderam que jogam “todos ou quase todos os dias” cerca de 70% escolheram esta 

categoria. 

 Do número total de inquiridos que jogam “todos ou quase todos os dias” podemos verificar 

que existem dois cruzamentos significativos: cerca de 41% fazem parte da faixa etária dos 

“até aos 17 anos” e uma percentagem idêntica compõe a faixa etária dos “18 aos 24 anos”. É 

possível também verificar que do número total dos inquiridos que fazem parte da faixa etária 

dos “até aos 17 anos” cerca de 92% responderam que jogam videojogos “todos ou quase 

todos os dias”. Do número total dos inquiridos que fazem parte da faixa etária dos “18 aos 24 

anos” cerca de 36% responderam que jogam videojogos “todos ou quase todos os dias” 

 Do número total de inquiridos que jogam “todos ou quase todos os dias” cerca de 24% 

referem que têm o “ensino secundário (10º/ 11º) ou equivalente”. É possível também verificar 

que do número total de inquiridos que têm o “ensino secundário (10º/ 11º) ou equivalente” 

cerca de 78% responderam que jogam “todos ou quase todos os dias”.  
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3) Quais são os seus géneros de videojogo favoritos? [escolher até 3 géneros] 

 

Gráfico 3: Quais são os seus géneros de videojogo favoritos? 

 

Através da análise do Gráfico 3 podemos avaliar quais são os géneros de jogos favoritos dos 

inquiridos que jogam videojogos.  

É possível verificar que o género mais popular é “Acção”, englobando cerca de 18% desses 

inquiridos. Este género costuma estar relacionado com confrontos armados entre o protagonista e os 

seus adversários, podendo estes videojogos serem jogados através da campanha para um jogador (o 

single player permite o jogador experienciar as missões de origem e a história do jogo) e/ou através 

da opção de multi-jogadores. Estes jogos podem recorrer ao First-Person View (como o BioShock ou 

o Halo) ou ao Third-Person View (como o Max Payne ou o Metal Gear Solid). 

A análise do gráfico também nos permite concluir que os outros dois géneros que se 

destacam são “Estratégia” (com cerca de 14%) e “Role Playing Game” (com cerca de 13%).   

Por fim, é possível verificar que o género que apresenta menor aderência junto dos inquiridos 

que jogam videojogos é “Simulação”.  

 

4) Que factores o levam a jogar um videojogo?  

Esta pergunta pretende avaliar o grau de importância dos factores que podem influenciar os 

inquiridos a jogar um videojogo. Os factores que foram distinguidos no questionário são: ”Aspecto 

gráfico”, ”Avaliação dos críticos profissionais de videojogos”, ”Avaliação dos críticos amadores de 

videojogos”, ”Enredo/ história do videojogo”, ”Jogabilidade”, ”Opção de se jogar com mais 

jogadores”, ”Requisitos de hardware e software necessários para se jogar o videojogo” e ”Som”. 
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Aspecto gráfico 

 

Gráfico 4: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Aspecto Gráfico 

 

Quando nos referimos ao aspecto gráfico de um videojogo, estamos no fundo a fazer 

referência à qualidade estética do grafismo de um jogo.  

Através da análise do Gráfico 4 podemos avaliar a relevância do aspecto gráfico enquanto 

factor que influencia os inquiridos a jogar um videojogo. 

É possível verificar que cerca de 51% dos inquiridos que jogam videojogos classificam o 

aspecto gráfico como um factor “importante”. Este resultado é reforçado com o resultado obtido na 

segunda categoria mais significativa, onde nos é revelado que cerca de 32% dos inquiridos que 

jogam videojogos referem que este factor é “muito importante”. 

Ou seja, se tivermos em conta estas duas categorias de resposta podemos concluir que 83% 

dos inquiridos que jogam videojogos valorizam o aspecto gráfico enquanto factor que influência a sua 

decisão de experimentar ou não um videojogo. 

 

Avaliação dos críticos profissionais de videojogos 

 

Gráfico 5: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Avaliação dos críticos profissionais de videojogos 
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Quando nos referimos a críticos profissionais de videojogos, estamos no fundo a fazer 

referência aos críticos de revistas e sítios especializados em jogos. 

Através da análise do Gráfico 5 podemos avaliar a relevância da avaliação dos críticos 

profissionais enquanto factor que influencia os inquiridos a jogar um videojogo.  

É possível verificar que cerca de 35% dos inquiridos que jogam videojogos classificam a 

avaliação dos críticos profissionais como sendo um factor “pouco importante”, ou seja desvalorizam 

as análises e recomendações destes especialistas. Curiosamente, cerca de 35% dos inquiridos que 

jogam videojogos classificam este factor como sendo “importante”. Ou seja existe uma proporção 

idêntica à anterior que valoriza a avaliação dos críticos profissionais.  

Podemos desta maneira verificar que a importância da avaliação dos críticos profissionais 

suscita reacções opostas por parte da maioria dos inquiridos que joga videojogos, sendo que estas 

duas categorias representam cerca de 70% desse segmento da amostra.  

Contudo, tendo em conta as duas categorias de resposta que desvalorizam a relevância da 

avaliação dos críticos profissionais (“pouco importante” e “nada importante”), podemos concluir que a 

maioria dos inquiridos que joga videojogos não considera as análises e recomendações destes 

especialistas como sendo um factor relevante para os motivar a experimentar um jogo (cerca de 

56%).  

Apesar de esta conclusão ter implicações interessantes, pois reflecte uma desvalorização da 

opinião dos especialistas, é importante relembrar que este estudo não é representativo, ou seja este 

resultado reflecte apenas a opinião da maioria dos elementos da amostra deste questionário.  

 

Avaliação dos críticos amadores de videojogos 

 

Gráfico 6: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Avaliação dos críticos amadores de videojogos 

 

Quando nos referimos a críticos amadores de videojogos, estamos no fundo a fazer 

referência aos críticos que não sendo profissionais utilizam a internet (sítios, blogues, redes sociais, 

entre outros) para analisar e comentar videojogos. Este factor foi inserido no questionário de maneira 

a avaliar se os inquiridos valorizam mais as críticas e sugestões dos seus pares em detrimento da 

avaliação dos críticos profissionais. 
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Através da análise do Gráfico 6 podemos avaliar a relevância da avaliação dos críticos 

amadores enquanto factor que influencia os inquiridos a jogar um videojogo.  

Podemos verificar que cerca de 42% dos inquiridos que jogam videojogos consideram a 

avaliação dos críticos amadores como sendo um factor “pouco importante”, ou seja desvalorizam a 

opinião dos jogadores que utilizam a internet para divulgar as suas análises.  

É importante também referir que a percentagem de inquiridos que considera a avaliação dos 

críticos amadores como sendo um factor “pouco importante” é maior do que a percentagem de 

inquiridos que classifica a avaliação dos críticos profissionais como também sendo “pouco 

importante” (cerca de 35%) [cf. Gráfico 5]. Este resultado demonstra que os inquiridos que jogam 

jogos sentem mais confiança na análise dos especialistas do que na opinião dos seus pares. 

Por usa vez, cerca de 30% dos inquiridos que jogam videojogos considera que este factor é 

“importante”, demonstrando dessa maneira que valorizam as análises e opiniões de outros jogadores.  

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que desvalorizam a relevância da 

avaliação dos críticos amadores (“pouco importante” e “nada importante”), podemos concluir que a 

maioria dos inquiridos que joga videojogos não considera as análises e recomendações destes 

comentadores online como sendo um factor relevante para os motivar a experimentar um jogo (cerca 

de 65%).  

 

Enredo/ história do videojogo 

 

 

Gráfico 7: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Enredo/ história do videojogo 

 

Quando nos referimos ao enredo do videojogo estamos no fundo a fazer referências à 

sequência de acontecimentos que ocorrem ao longo do jogo, proporcionando dessa forma o 

desenrolar da história. 

Através da análise do Gráfico 7 podemos avaliar a relevância do enredo enquanto factor que 

influencia os inquiridos a jogar um videojogo. Se tivermos em conta os propósitos deste trabalho (em 

que se procura analisar a importância que os jogadores atribuem ao enredo de um videojogo), a 

análise destes resultados é particularmente relevante.  
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É possível verificar que cerca de 47% dos inquiridos que jogam videojogos consideram o 

enredo do videojogo como sendo um factor “importante”. A relevância deste factor é reforçada com o 

resultado obtido na segunda categoria mais significativa, sendo que cerca de 43% dos inquiridos que 

jogam videojogos classificam este factor como sendo “muito importante”. 

Apesar de as proporções destas duas categorias serem aproximadas, podemos concluir que 

a maioria dos elementos deste segmento da amostra considera o enredo como sendo “importante”, 

mas não “muito importante”. O enredo não é portanto o factor que estes inquiridos mais valorizam 

quando pensam em experimentar um jogo, apesar de ser um dos factores mais importantes.   

Se tivermos apenas em conta a primeira das categorias de resposta (ou seja a mais 

representativa) dos factores mais valorizados pelos inquiridos que jogam videojogos (aspecto gráfico, 

enredo e jogabilidade) podemos concluir que o enredo é o factor com menos peso na decisão destes 

inquiridos de experimentar o jogo (cerca de 60% dos elementos deste segmento da amostra 

consideram a jogabilidade como sendo um factor “muito importante”, cerca 51% classificam o aspecto 

gráfico como sendo um factor “importante” e cerca de 47% referem que o enredo é um factor 

“importante”). 

A jogabilidade é portanto o factor que mais motiva os inquiridos que jogam videojogos a 

experimentar um jogo. Mas o enredo não deixa de ser um factor relevante para os jogadores que 

compõe esta amostra.  

Contudo, se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior 

valorização dos factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que a relevância do enredo (cerca de 90%) acaba por superar a do 

aspecto gráfico (cerca de 83%) e aproximar-se da importância da jogabilidade (cerca de 97%).  

 

Os cruzamentos mais significativos são: 

 Do número total de inquiridos que classificaram o enredo como sendo um factor “importante” 

cerca de 70% são homens. É possível também verificar que do número total de homens que 

responderam a esta questão cerca de 48% classificaram o enredo é um factor “importante”.  

 Do número total de inquiridos que classificaram o enredo como sendo um factor “importante” 

podemos verificar que cerca de 62% fazem parte da faixa etária da faixa etária dos “18 aos 

24 anos”. É possível também verificar que do número total dos inquiridos que fazem parte da 

faixa etária dos “18 aos 24 anos” 50% classificaram o enredo como sendo um factor 

“importante”. 

 Do número total de inquiridos classificaram o enredo como sendo um factor “importante” 

cerca de 41% referem que têm o “curso superior incompleto”. É possível também verificar que 

do número total de inquiridos que têm o “curso superior incompleto” cerca de 48% 

classificaram o enredo como sendo um factor “importante”. 
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Jogabilidade 

 

Gráfico 8: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Jogabilidade 

 

Quando nos referimos à jogabilidade estamos no fundo a fazer referências às experiências 

que o jogador pode ter à medida que joga um videojogo, nomeadamente em termos da qualidade dos 

controlos. 

Através da análise do Gráfico 8 podemos avaliar a relevância da jogabilidade enquanto factor 

que influencia os inquiridos a jogar um videojogo. 

É possível verificar que cerca de 60% dos inquiridos que jogam videojogos consideram a 

jogabilidade como sendo um factor “muito importante”. A relevância deste factor é reforçada com o 

resultado obtido na segunda categoria mais significativa, sendo que cerca de 37% deste segmento da 

amostra considera a jogabilidade como sendo um factor “importante”.  

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos que joga videojogos considerou este 

factor como sendo “nada importante”.  

. Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização dos 

factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância da jogabilidade abrange cerca de 97% destes inquiridos. Este é 

portanto o factor mais valorizado pelos inquiridos que jogam videojogos. 
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Opção de se jogar com mais jogadores 

 

Gráfico 9: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Opção de se jogar com mais jogadores 

 

Quando nos referimos à opção de se jogar com mais jogadores estamos no fundo a fazer 

referências aos modos multi-jogadores que são proporcionados por alguns videojogos. 

Através da análise do Gráfico 9 podemos avaliar a relevância da opção de se jogar com mais 

jogadores enquanto factor que influencia os inquiridos a jogar um videojogo 

É possível verificar que cerca de 41% dos inquiridos que jogam videojogos consideram os 

modos multi-jogadores como sendo um factor “pouco importante”.  

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização dos 

factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância da opção de se jogar com mais jogadores abrange cerca de 50% 

destes inquiridos.  

Contudo, podemos também verificar que 50% dos inquiridos que jogam videojogos não 

valorizam os modos multi-jogadores nos jogos se tivermos em conta as duas categorias de resposta 

que desvalorizam a relevância desta opção (“pouco importante” e “nada importante”). Ou seja, existe 

uma proporção idêntica à anterior que desvaloriza a opção de se jogar com mais jogadores.  

Podemos desta maneira verificar que a importância dos modos multi-jogadores suscita 

reacções opostas por parte dos inquiridos que jogam videojogos.  
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Requisitos de hardware e software necessários para se jogar o videojogo 

 

Gráfico 10: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Requisitos de hardware e software necessários para se jogar o 

videojogo 

 

Os videojogos possuem requisitos de hardware e software que o jogador tem que ter em 

conta se os quiser jogar.  

Através da análise do Gráfico 10 podemos avaliar a relevância desses requisitos enquanto 

factor que influencia os inquiridos a jogar um videojogo 

É possível verificar que cerca de 42% dos inquiridos que jogam videojogos consideram os 

requisitos de hardware e software como sendo um factor “importante”. A relevância deste factor é 

reforçada com o resultado obtido na segunda categoria mais significativa, sendo que cerca de 34% 

destes inquiridos classificam os requisitos como sendo “muito importante”.  

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização dos 

factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância dos requisitos abrange cerca de 76% dos inquiridos que jogam 

videojogos.  
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Som 

 

Gráfico 11: Que factores o levam a jogar um videojogo? – Som 

 

Através da análise do Gráfico 11 podemos avaliar a relevância do som enquanto factor que 

influencia os inquiridos a jogar um videojogo. 

É possível verificar que cerca de 40% dos inquiridos que jogam videojogos consideram o som  

como sendo um factor “importante”.  

Contundo, na segunda categoria mais significativa podemos verificar que cerca de 35% 

destes inquiridos classificam o som como sendo “pouco importante”. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização dos 

factores que motivam os inquiridos a experimentar jogos (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância do som abrange cerca de 61% destes inquiridos.  

 

5) Dê-nos agora a sua opinião acerca da importância do enredo para o sucesso comercial de 

um videojogo. 

 

Gráfico 12: Dê-nos agora a sua opinião acerca da importância do enredo para o sucesso comercial de um videojogo 
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Através da análise do Gráfico 12 podemos avaliar a opinião dos inquiridos acerca do grau de 

importância que o enredo pode ter para o sucesso comercial de um videojogo. 

É possível verificar que cerca de 46% dos inquiridos que jogam videojogos consideram o 

enredo como sendo um factor “muito importante” para o sucesso comercial de um jogo. A relevância 

deste factor é reforçada com o resultado obtido na segunda categoria mais significativa, sendo que 

cerca de 44% dos elementos deste segmento da amostra consideram este factor como sendo 

“importante”.  

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel do enredo para o sucesso comercial de um videojogo (“muito importante” e “importante”), é 

possível verificar que a relevância do enredo abrange cerca de 90% destes inquiridos. Ou seja, a 

maior parte dos inquiridos que jogam videojogos consideram que o enredo é um factor decisivo para 

o sucesso comercial de um jogo. 

 

Os cruzamentos mais significativos são: 

 Do número total de inquiridos que classificaram o enredo como sendo um factor “muito 

importante” para o sucesso comercial de um videojogo cerca de 81% são homens. É possível 

também verificar que do número total de homens que responderam a esta questão cerca de 

53% classificaram o enredo é um factor “muito importante” para o sucesso comercial de um 

videojogo.  

 Do número total de inquiridos que classificaram o enredo como sendo um factor “muito 

importante” para o sucesso comercial de um videojogo podemos verificar que cerca de 48% 

fazem parte da faixa etária dos “18 aos 24 anos”. É possível também verificar que do número 

total dos inquiridos que fazem parte da faixa etária faixa etária dos “18 aos 24 anos” 39% 

classificaram o enredo como sendo um factor “muito importante”. 

 Do número total de inquiridos classificaram o enredo como sendo um factor “muito 

importante” cerca de 26% referem que têm o “curso superior incompleto”. É possível também 

verificar que do número total de inquiridos que têm o “curso superior incompleto” cerca de 

29% classificaram o enredo como sendo um factor “muito importante” para o sucesso 

comercial de um videojogo. 
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6) Que jogos indicaria como tendo um enredo interessante? [escolher até 3 jogos] 

 

Videojogos referidos 

 

Gráfico 13: Que jogos indicaria como tendo um enredo interessante? 

 

O Gráfico 13 permite-nos analisar os jogos que foram referidos pelos inquiridos em termos 

de enredo interessante. 

É possível verificar que os inquiridos que jogam videojogos consideram o “Final Fantasy” 

como sendo o jogo com o enredo mais interessante (cerca de 7%). Este jogo é um role playing game.  

Podemos também verificar que os outros dois jogos que de destacam nesta análise são o 

“Call of Duty” e o “Warcraft” (com cerca de 5% cada um). O primeiro videojogo é um jogo de acção, 

enquanto o segundo é um jogo de estratégia/ role playing game.  

É importante referir que os dois videojogos analisados neste trabalho (BioShock e 

Psychonauts) foram referidos pelos inquiridos como sendo jogos com enredos interessantes (com 

cerca de 2% cada um).  
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1º Escolha 

 

Gráfico 14: 1º Escolha 

 

O Gráfico 14 permite-nos analisar os jogos que foram referidos como primeira escolha dos 

inquiridos em termos de enredo interessante. 

É possível verificar que os inquiridos que jogam videojogos consideram o “Call of Duty” e o 

“Metal Gear Solid” como sendo os jogos com os enredos mais interessante (com 8% cada um). São 

dois jogos de acção, o que vai de encontro com os resultados apurados no Gráfico 3, onde foi 

verificado que este era o género mais popular entre os inquiridos que jogam videojogos.  

Podemos também verificar que os outros dois jogos que de destacam nesta análise são o 

“Dragon Age” e o “Final Fantasy” (com 6% cada um). São dois role playing games.  
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2º Escolha 

 

Gráfico 15: 2º Escolha 

 

O Gráfico 15 permite-nos analisar os jogos que foram referidos como segunda escolha dos 

inquiridos em termos de enredo interessante. 

É possível verificar que os inquiridos que jogam videojogos consideram o “Final Fantasy” e o 

“Heavy Rain” como sendo os jogos com os enredos mais interessante (com cerca de 10% cada um). 

O primeiro videojogo é um role playing game, enquanto o segundo é um jogo de aventura.  

Podemos também verificar que os outros dois jogos que de destacam nesta análise são o 

“God of War” e o “Warcraft” (com cerca de 7% cada um). O primeiro videojogo é um jogo de acção/ 

aventura, enquanto o segundo é um jogo de estratégia/ role playing game.  
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3º Escolha 

 

Gráfico 16: 3º Escolha 

 

O Gráfico 16 permite-nos analisar os jogos que foram referidos como terceria escolha dos 

inquiridos em termos de enredo interessante. 

É possível verificar que os inquiridos que jogam videojogos consideram o “BioShock”, o 

“Fallout”, o “Final Fantasy” e o “Uncharted” como sendo os jogos com os enredos mais interessante 

(com 6% cada um). O BioShock é um jogo de acção/ role playing game, o Fallout e o Final Fantasy 

são dois role playing games e o Uncharted é um jogo de acção/ aventura.  
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7) Em relação ao que referiu em primeiro lugar: explique porquê. 

 

Gráfico 17: Em relação ao que referiu em primeiro lugar: explique porquê 

 

Através da análise do Gráfico 17 podemos avaliar os factores que são valorizados pelos 

inquiridos nos jogos que foram mencionados como tendo o enredo mais interessante na pergunta 

anterior. 

É possível verificar que cerca de 16% dos inquiridos que jogam videojogos consideram a 

“história” como sendo o factor que mais influenciou a sua escolha.  

Podemos também verificar que a segunda categoria significativa refere-se aos “personagens” 

(cerca de 11%), ou seja com a qualidade da caracterização e desenvolvimento dos personagens dos 

jogos. 

As outras três categorias de resposta que se destacam através da análise deste gráfico são 

“cativante”, “interessante” e “enredo”. 

 

8) Para que serve o enredo num videojogo?  

Esta pergunta tem como objectivo avaliar de que forma o enredo de um videojogo alavanca 

outras situações, quer dentro do próprio jogo, quer na criação de tendências e novas oportunidades 

nesta indústria. Os factores que foram distinguidos no questionário são: ”Criar tendências”, 

”Despertar o interesse do jogador ao longo do jogo”, “Funcionar como fio condutor dos 

acontecimentos do videojogo”, “Incentivo para o jogador experimentar o videojogo”, “Proporcionar 

entretenimento”, “Proporcionar imersão” e “Popularizar o jogo”. 
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Criar tendências 

 

Gráfico 18: Para que serve o enredo num videojogo? - Criar tendências  

 

Quando nos referimos ao facto de os enredos dos videojogos proporcionarem a criação de 

tendências estamos no fundo a fazer referência à hipótese de a qualidade da história dar origem a um 

fenómeno de culto, a merchandising, a sequelas, entre outros. 

Através da análise do Gráfico 18 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos na criação de tendências. 

É possível verificar que cerca de 45% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” na criação de tendências. A 

relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na terceira categoria significativa, sendo 

que cerca de 17% dos elementos deste segmento da amostra consideram que os enredos dos 

videojogos desempenham um papel “muito importante” na criação de tendências. 

Podemos também verificar que cerca de 28% destes inquiridos consideram que os enredos 

dos videojogos desempenham um papel “pouco importante” na criação de tendências. 

Contudo, se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior 

valorização do papel dos enredos dos videojogos para a criação de tendências (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 63% destes inquiridos.  
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Despertar o interesse do jogador ao longo do jogo 

 

Gráfico 19: Para que serve o enredo num videojogo? - Despertar o interesse do jogador ao longo do jogo 

 

Através da análise do Gráfico 19 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos em despertar o interesse do jogador ao longo do jogo. 

É possível verificar que cerca de 64% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “muito importante” no despertar do interesse do 

jogador ao longo do jogo. A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na segunda 

categoria mais significativa, sendo que cerca de 34% dos elementos deste segmento da amostra 

consideram que os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” no despertar do 

interesse do jogador ao longo do jogo. 

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos referiu que o enredo desempenha um 

papel “nada importante” neste departamento. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos no despertar do interesse do jogador ao longo do jogo (“muito 

importante” e “importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 98% destes 

inquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Funcionar como fio condutor dos acontecimentos do videojogo 

 

 

Gráfico 20: Para que serve o enredo num videojogo? - Funcionar como fio condutor dos acontecimentos do videojogo 

 

Através da análise do Gráfico 20 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos como fio condutor dos acontecimentos. 

É possível verificar que cerca de 60% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “muito importante” como fio condutor dos 

acontecimentos. A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na segunda categoria 

mais significativa, sendo que cerca de 37% dos elementos deste segmento da amostra consideram 

que os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como fio condutor dos 

acontecimentos do videojogo. 

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos referiu que o enredo desempenha um 

papel “nada importante” neste departamento. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos como fio condutor dos acontecimentos (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 97% destes inquiridos.  
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Incentivo para o jogador experimentar o videojogo 

 

Gráfico 21: Para que serve o enredo num videojogo? - Incentivo para o jogador experimentar o videojogo 

 

Através da análise do Gráfico 21 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos como incentivo para o jogador experimentar o videojogo. 

É possível verificar que cerca de 46% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como incentivo para o jogador 

experimentar o videojogo. A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na segunda 

categoria mais significativa, sendo que cerca de 43% dos elementos deste segmento da amostra 

consideram que os enredos dos videojogos desempenham um papel “muito importante” como 

incentivo para o jogador experimentar o videojogo. 

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos referiu que o enredo desempenha um 

papel “nada importante” neste departamento. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos como incentivo para o jogador experimentar o videojogo (“muito 

importante” e “importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 89% destes 

inquiridos.  
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Proporcionar entretenimento 

 

Gráfico 22: Para que serve o enredo num videojogo? - Proporcionar entretenimento 

 

Através da análise do Gráfico 22 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos como meio para proporcionar entretenimento. 

É possível verificar que cerca de 56% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como meio para proporcionar 

entretenimento. A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na segunda categoria 

mais significativa, sendo que cerca de 39% dos elementos deste segmento da amostra consideram 

que os enredos dos videojogos desempenham um papel “muito importante” como meio para 

proporcionar entretenimento. 

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos referiu que o enredo desempenha um 

papel “nada importante” neste departamento. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos como meio para proporcionar entretenimento (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 95% destes inquiridos.  
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Proporcionar imersão 

 

Gráfico 23: Para que serve o enredo num videojogo? - Proporcionar imersão 

 

Através da análise do Gráfico 23 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos como meio para proporcionar imersão, ou seja a capacidade de fazer o jogador 

“mergulhar” no ambiente do jogo.  

É possível verificar que cerca de 67% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “muito importante” como meio para proporcionar 

imersão. A partir deste resultado podemos confirmar que este é o papel mais valorizado pelos 

inquiridos em termos das funções dos enredos dos videojogos. 

A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na segunda categoria mais 

significativa, sendo que cerca de 24% dos elementos deste segmento da amostra consideram que os 

enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como meio para proporcionar imersão. 

Podemos também verificar que nenhum dos inquiridos referiu que o enredo desempenha um 

papel “nada importante” neste departamento. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos como meio para proporcionar imersão (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 91% destes inquiridos.  
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Popularizar o jogo 

 

Gráfico 24: Para que serve o enredo num videojogo? - Popularizar o jogo 

 

Através da análise do Gráfico 24 podemos avaliar a relevância do papel dos enredos dos 

videojogos como meio para popularizar o jogo, ou seja torná-lo conhecido junto dos jogadores.  

É possível verificar que cerca de 53% dos inquiridos que jogam videojogos consideram que 

os enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como meio para popularizar o jogo. 

A partir deste resultado podemos confirmar que este é o papel mais valorizado pelos inquiridos em 

termos das funções dos enredos dos videojogos. 

A relevância desta função é reforçada com o resultado obtido na terceira categoria 

significativa, sendo que cerca de 19% dos elementos deste segmento da amostra consideram que os 

enredos dos videojogos desempenham um papel “importante” como meio para popularizar o jogo. 

Contundo, na segunda categoria mais significativa podemos verificar que cerca de 26% 

destes inquiridos consideram os enredos dos videojogos desempenham um papel “pouco importante” 

como meio para popularizar jogos. 

Se tivermos em conta as duas categorias de resposta que revelam maior valorização do 

papel dos enredos dos videojogos como meio para popularizar jogos (“muito importante” e 

“importante”), é possível verificar que esta relevância abrange cerca de 72% destes inquiridos.  
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9) Sexo 

 

Gráfico 25: Sexo 

Através da análise do Gráfico 25 podemos verificar que existe um certo equilíbrio entre as 

percentagens dos inquiridos do sexo “feminino” e “masculino”. Contudo é possível verificar que os 

inquiridos do sexo feminino representam 51% da amostra.   

 

10) Idade 

 

Gráfico 26: Idade 

 

Através da análise do Gráfico 26 podemos verificar que a maioria dos inquiridos encontra-se 

na faixa etária dos “18 aos 24 anos” (cerca de 51%). Este resultado encontra-se relacionado com o 

facto de a maioria dos inquiridos ter referido “estudante” como ocupação principal [cf. Gráfico 28]. As 

outras duas faixas que também se destacam são a faixa etária dos inquiridos “até aos 17 anos” e a 

dos “45 aos 54 anos”, abrangendo cada uma dessas categorias de resposta cerca de 14% dos 

inquiridos. 
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11) Habilitações literárias 

 

Gráfico 27: Habilitações literárias 

 

Através da análise do Gráfico 27 podemos verificar que a maioria dos inquiridos tem como 

habilitação principal o “curso superior incompleto” (cerca de 42%). A segunda categoria significativa é 

o “curso superior completo” que engloba cerca de 22% dos inquiridos. A análise do gráfico permite-

nos concluir que a maioria dos inquiridos que respondeu a este questionário frequentou ou está a 

frequentar o ensino superior (cerca de 64%). 

 

12) Ocupação principal 

 

Gráfico 28: Ocupação principal 

 

Através da análise do Gráfico 28 podemos verificar que a maioria dos inquiridos refere 

“estudante” como ocupação principal (cerca de 59%).  
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13) Distrito onde reside 

 

Gráfico 29: Distrito onde reside 

 

Através da análise do Gráfico 29 podemos verificar que a maioria dos inquiridos reside no 

distrito de “Lisboa” (cerca de 57%). Os outros dois distritos que também se destacam são os distritos 

do “Porto” e de “Setúbal”, abrangendo cada uma dessas categorias de resposta cerca de 10% dos 

inquiridos. 
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Anexo 2 – Análise de Conteúdo: BioShock 

 

Conceitos Subconceitos Categorias Subcategorias Indicadores 

Unidades 

de 

Registo 

Protagonista Jack Ryan 

Características Físicas 

Sexo masculino 

Ilustração 1: 

Imagem de Jack 

Ryan capturada 

por uma câmara 

de segurança 

Imagem 

Caucasiano 

Cabelo escuro 

Olhos escuros 

Cerca de 30 anos 

Constituição 

atlética 

Boa forma física 

Geneticamente 

modificado 

Ilustração 2: 

Flashback de 

Jack Ryan em 

que este recorda 

os vários 

exames que lhe 

fizeram no 

laboratório ao 

longo da sua 

infância 

Imagem 

Estrutura genética 

semelhante à de 

Andrew Ryan 

Ilustração 3: 

Informação 

espalhada no 

escritório de 

Andrew Ryan, 

com especial 

destaque para a 

frase hipnótica 

“Would you 

kindly...” 

Imagem 

Filho de Andrew 

Ryan 

Tom de voz forte "They told me: 

Son, you're 

special, you 

were born to do 

great things. You 

know what? 

They were right." 

Som Tom de voz 

confiante 

Características 

Psicológicas 

Índole Boa 

(consoante as 

escolhas do 

jogador) 

Ilustração 7: 

Jack Ryan a 

ajudar uma Little 

Sister 

Imagem 

Altruísta 

(consoante as 
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escolhas do 

jogador) 

Índole Má 

(consoante as 

escolhas do 

jogador) 

Ilustração 8: 

Jack Ryan a 

maltratar uma 

Little Sister 

Imagem 

Egoísta (consoante 

as escolhas do 

jogador) 

Manipulado 

geneticamente (ao 

longo do jogo) 

Ilustração 9: 

Jack Ryan é 

forçado a matar 

Andrew Ryan 

devido ao seu 

condicionamento 

por manipulação 

externa 

Imagem 

Resistente à 

manipulação 

genética (no final 

do jogo) 

Ilustração 10: 

Jack Ryan a 

enfrentar Frank 

Fontaine, o 

homem que o 

manipulava, 

depois de este 

ter tomado uma 

dose excessiva 

de ADAM 

Imagem 

Audaz 

Ilustração 6: 

Jack Ryan a 

explorar o 

interior de 

Rapture 

Imagem 

Sangue Frio 

Ilustração 5: 

Jack Ryan a 

enfrentar um Big 

Daddy 

Imagem 

Vestuário 
Camisa de cor 

clara 

Ilustração 1: 

Imagem de Jack 

Ryan capturada 

por uma câmara 

de segurança 

Imagem 

Antagonista Frank Fontaine Características Físicas 

Sexo masculino 
Ilustração 11: 

Frank Fontaine a 

ameaçar Jack 

Ryan com uma 

arma de fogo 

Imagem 

Caucasiano 

Cabelo escuro 

Olhos escuros 
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Cerca de 40 anos 

Sotaque do Bronx 

“Hell, once I was 

even a 

Chinaman for six 

months!” 

Som 

Características 

Psicológicas 

Mente criminosa 

genial 

"This Fontaine 

fellow is 

somebody to 

watch. Once, he 

was just a 

menace, to be 

convicted and 

hung. But he 

always manages 

to be where the 

evidence isn't. 

He's the most 

dangerous type 

of hoodlum... the 

kind with vision." 

Frase 

“Hell, once I was 

even a 

Chinaman for six 

months!” 

Frase 

Manipulador 

“I remember 

when me and the 

Kraut put you on 

that sub. You 

were no more 

than two. You 

were my ace in 

the hole. But you 

were also the 

closest thing I've 

ever had to a 

son. That's why 

this hurts, kid. 

Life isn't strictly 

business.” 

Frase 

Traiçoeiro 

“Nice work, 

boyo! 

Hahahahaha! 

Hahaha! 

Hahahaha! It's 

time to end this 

little 

masquerade. 

There ain't no 

'Atlas', kid, never 

Frase 
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was. Someone in 

my line of work 

takes on a 

variety of 

aliases. Hell, 

once I was even 

a Chinaman for 

six months. But 

you've been a 

sport, so I guess 

I owe you a little 

honesty. Name's 

Frank Fontaine.” 

Calculista "This Fontaine 

fellow is 

somebody to 

watch. Once, he 

was just a 

menace, to be 

convicted and 

hung. But he 

always manages 

to be where the 

evidence isn't. 

He's the most 

dangerous type 

of hoodlum... the 

kind with vision." 

Frase 
Ambicioso 

Vestuário 

Fato-macaco azul Ilustração 11: 

Frank Fontaine a 

ameaçar Jack 

Ryan com uma 

arma de fogo 

Imagem 

Camisa suja 

Luvas castanhas 

Botas castanhas 

Personagens 

Secundários 

Mais 

Relevantes 

Andrew Ryan  

Características Físicas 

Sexo masculino 

Ilustração 12: 

Andrew Ryan a 

observar Jack 

Ryan 

Imagem 

Caucasiano 

Cabelo escuro 

Bigode escuro 

Olhos claros 

Cerca de 70 anos 

Tom de voz forte “A man chooses, 

and a slave 

obeys!” 

Som Tom de voz 

confiante 

Características 

Psicológicas 
Visionário 

“I am Andrew 

Ryan, and I'm 

here to ask you a 

question. Is a 

man not entitled 

to the sweat of 

his brow? 'No!' 

Frase 

http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAndrew_Ryan
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says the man in 

Washington, 'It 

belongs to the 

poor.' 'No!' says 

the man in the 

Vatican, 'It 

belongs to God.' 

'No!' says the 

man in Moscow, 

'It belongs to 

everyone.' I 

rejected those 

answers; 

instead, I chose 

something 

different. I chose 

the impossible. I 

chose... Rapture, 

a city where the 

artist would not 

fear the censor, 

where the 

scientist would 

not be bound by 

petty morality, 

Where the great 

would not be 

constrained by 

the small! And 

with the sweat of 

your brow, 

Rapture can 

become your city 

as well.” 

Idealista 

“The assassin 

has overcome 

my final line of 

defense, and 

now he plans to 

murder me. In 

the end what 

separates a man 

from a slave? 

Money? Power? 

No, a man 

chooses, and a 

slave obeys!” 

Frase 

“No Gods. No 

Kings. Only 
Frase 
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Men." 

Paranóico 

“So tell me, 

friend, which one 

of the bitches 

sent you? The 

KGB wolf, or the 

CIA jackal? 

Here's the news: 

Rapture isn't 

some sunken 

ship for you to 

plunder, and 

Andrew Ryan 

isn't a giddy 

socialite who can 

be slapped 

around by 

government 

muscle. And with 

that, farewell, or 

dasvidaniya, 

whichever you 

prefer.” 

Frase 

Frio 

“Why are you so 

resistant to the 

traditional 

methods of 

separating a 

man from his 

soul? You're not 

CIA, are you? 

You belong to 

Atlas - the one 

roach I can't 

seem to 

exterminate. 

Don't worry; I 

just need time to 

find the proper 

poison.” 

Frase 

Calculista 

Vestuário 

Roupa formal e 

elegante 

Ilustração 12: 

Andrew Ryan a 

observar Jack 

Ryan 

Imagem 

Casaco castanho 

Camisa branca 

Gravata verde 

Lenço branco no 

bolso do casaco 

Calças castanhas 
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Sapatos castanhos 

Atlas 

Características Físicas 

Sexo masculino 

Ilustração 13: 

Atlas a accionar 

uma alavanca 

Imagem 

Caucasiano 

Cabelo escuro 

Olhos escuros 

Cerca de 40 anos 

Sotaque irlandês 
“Would you 

kindly…?”  
Som 

Características 

Psicológicas 

Manipulador 

 

“Would you 

kindly head to 

Ryan's office and 

kill the son of a 

bitch?” 

Frase 

Falso 

“Nice work, 

boyo! 

Hahahahaha! 

Hahaha! 

Hahahaha! It's 

time to end this 

little 

masquerade. 

There ain't no 

'Atlas', kid, never 

was. Someone in 

my line of work 

takes on a 

variety of 

aliases. Hell, 

once I was even 

a Chinaman for 

six months. But 

you've been a 

sport, so I guess 

I owe you a little 

honesty. Name's 

Frank Fontaine.” 

Frase 

Rebelde 

"You might hear 

things about me, 

see my name 

about. Think 

what you will. 

There was a time 

when I cared 

about politics, 

but it's just an 

excuse men use 

to kill one 

another. I'm 

Frase 

http://bioshock.wikia.com/index.php?title=Special:Interstitial&u=%2Fwiki%2FAtlas
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done with all 

that. I just want 

to see the 

sunlight again..." 

Vestuário 

Boina castanha 

Ilustração 13: 

Atlas a accionar 

uma alavanca 

Imagem 

Fato-macaco azul 

Camisa suja 

Luvas castanhas 

Botas castanhas 

Brigid Tenenbaum 

Características Físicas 

Sexo feminino 

Ilustração 14: 

Brigid 

Tenenbaum a 

fumar um cigarro 

Imagem 

Caucasiana 

Cabelo escuro 

Olhos escuros 

Cerca de 60 anos 

Sotaque alemão 

You have saved 

many of my little 

ones. I owe you 

a debt.” 

Som 

Características 

Psicológicas 

Sobredotada 

“That 

Tenenbaum ain't 

what you think. 

Florence 

Nightingale, 

huh? That'll all 

come crashing 

down 'fore you 

can say 'canned 

tomatoes'. I've 

seen good 

bunco, and I've 

seen great 

bunco. But, 

when you waltz 

through Rapture 

and World War 

Two without 

even a scratch? 

You got more 

than leprechauns 

watching over 

you." 

Frase 

Inteligente 

Perspicaz 

Racional 

“I was at German 

prison camp only 

of sixteen years 

old when I 

realize I have 

Frase 

http://bioshock.wikia.com/wiki/Rapture
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love for science. 

German doctor, 

he make 

experiment. 

Sometime, he 

make scientific 

error. I tell him of 

this error, and 

this make him 

angry. But then 

he asks, 'how 

can a child know 

such a thing?' I 

tell him, 

'Sometimes, I 

just know.' He 

screams at me, 

'Then why tell 

me?' 'Well,' I 

said, 'if you're 

going to do such 

things, at least 

you should do 

them properly.” 

Fria 

“I know why it 

has to be 

children, but why 

just girls? This I 

cannot 

determine why, 

but I know it is 

so. Fontaine 

says 'ah, one 

less bathroom to 

build in the 

orphanage'. It is 

amazing to 

watch the effect 

of ADAM on their 

small bodies. 

Their own cells, 

replaced by the 

new stems the 

instant they are 

damaged. These 

children are 

practically 

invulnerable. It is 

a shame you 

Frase 

http://bioshock.wikia.com/wiki/Fontaine
http://bioshock.wikia.com/wiki/Little_Sisters_Orphanage
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could not do the 

same thing to an 

adult. There 

would be quite a 

market for a man 

you could not 

kill.” 

Arrependida 

“What makes 

something like 

me? I look at 

genes all day 

long, and never 

do I see the 

blueprint of sin. I 

could blame the 

Germans, but in 

truth, I did not 

find tormentors 

in the Prison 

Camp, but 

kindred spirits. 

These children I 

brutalized have 

awoken 

something inside 

that for most is 

beautiful and 

natural, but in 

me, is an 

abomination... 

my maternal 

instinct.” 

Frase 

Maternal 

 

“You have saved 

many of my little 

ones. I owe you 

a debt.” 

Frase 

Grata (consoante 

as escolhas do 

jogador) 

 

"And in the end, 

what was your 

reward? You 

never said, but I 

think I know... a 

family..." 

Frase 

Desiludida 

(consoante as 

escolhas do 

jogador) 

“They offered 

you everything, 

yes. And in 

return you gave 

Frase 

http://bioshock.wikia.com/wiki/Little_Sisters
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them what I have 

come to expect 

of you, brutality.”  

Vestuário 

Brincos brancos 
Ilustração 14: 

Brigid 

Tenenbaum a 

fumar um cigarro 

Imagem 

Vestido roxo 

Maquilhagem 

Inimigos 

Recorrentes 
Splicers 

Tipos de Splicers 

Splicer Rufião 

Ilustração 15: O 

Splicer Rufião 

utiliza armas de 

combate corpo a 

corpo 

Imagem 

Thuggish Splicer Frase 

Splicer Cabeça de 

Chumbo 

Ilustração 16: O 

Splicer Cabeça 

de Chumbo 

utiliza armas de 

fogo 

Imagem 

Leadhead 

Splicer 
Frase 

Splicer Nitro 

Ilustração 17: O 

Splicer Nitro 

lança granadas e 

bombas de fumo 

Imagem 

Nitro Splicer Frase 

Splicer Houdini 

Ilustração 18: O 

Splicer Houdini 

utiliza Plasmids 

Imagem 

Houdini Splicer Frase 

Splicer Aranha 

Ilustração 19: O 

Splicer Aranha 

recorre a 

emboscadas e 

ataques furtivos 

Imagem 

Spider Splicer Frase 

Características 

Especificas dos Splicers 

Cidadãos de 

Rapture 

 

“Splicers are the 

citizens of 

Rapture, driven 

mad by Plasmid 

and Gene Tonic 

use. Housewives 

looking for a 

makeover have 

been 

transformed into 

Frase 
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homicidal 

maniacs. Former 

businessmen 

now think 

beating someone 

to death is a 

management 

skill. Despite 

their deranged 

nature, Splicers 

can be terrifying 

skilled and 

powerful 

opponents.” 

Modificados 

geneticamente 

 

“The citizenry of 

Rapture has 

taken a horrific 

turn for the 

worse. Crazed 

from overuse of 

Plasmids and 

Gene Tonics, 

they have 

scattered 

memories of 

their lives before, 

but worse for 

you, they are 

extremely 

aggressive 

towards anyone 

unfamiliar.” 

Frase 

Uso abusivo de 

Plasmids 

Uso abusivo de 

Tónicos Genéticos  

Dementes 

Extremamente 

agressivos 

Xenófobos 

Big Daddies Tipos de Big Daddies 

Fanfarrão 

Ilustração 20: O 

Big Daddy 

Fanfarrão 

prefere o 

combate corpo a 

corpo 

Imagem 

Bouncer Frase 

Rosie 

Ilustração 21: O 

Big Daddy Rosie 

prefere utilizar 

armas de fogo 

Imagem 

Rosie Frase 
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Características 

Especificas dos Big 

Daddies 

Guardiões 

poderosos 

“In addition to 

the former 

citizens, an even 

stranger pair can 

be found 

roaming the halls 

of Rapture: small 

girls with large 

syringes can be 

seen walking the 

decks. Though 

they seem 

vulnerable in this 

twisted world, 

they are followed 

by large 

protectors in 

metal diving suits 

called Big 

Daddies But deal 

with them you 

must, if you want 

to obtain ADAM 

from the Little 

Sisters in order 

to survive 

Rapture.” 

Frase 

Usam fatos 

metálicos de 

mergulhador 

Usam armadura 

resistente 

“Like you, other 

Big Daddies are 

strong, heavily-

armored 

enemies who will 

protect their Little 

Sisters with their 

lives. They will 

not attack until 

provoked, 

however.” 

Frase 

Protegem as Little 

Sisters  

Atacam apenas 

quando 

provocados 

Little Sisters 

Tipos de Little Sisters Little Sisters 

Ilustração 22: 

Uma Little Sister 

a recolher ADAM 

de um cadáver 

com uma seringa 

Imagem 

Little Sisters Frase 

Características 

Especificas das Little 

Sisters 

Raparigas 

modificadas 

geneticamente 

"You think that's 

a child down 

there? Don't be 

fooled. She's a 

Little Sister now. 

Frase 



107 

 

Somebody went 

and turned a 

sweet baby girl 

into a monster. 

Whatever you 

thought about 

right and wrong 

on the surface, 

well that don't 

count for much 

down in Rapture. 

Those Little 

Sisters, they 

carry ADAM- the 

genetic material 

that keeps the 

wheels of 

Rapture turning. 

Everybody wants 

it. Everybody 

needs it." 

Vulneráveis 

“In addition to 

the former 

citizens, an even 

stranger pair can 

be found 

roaming the halls 

of Rapture: small 

girls with large 

syringes can be 

seen walking the 

decks. Though 

they seem 

vulnerable in this 

twisted world, 

they are followed 

by large 

protectors in 

metal diving suits 

called Big 

Daddies .But 

deal with them 

you must, if you 

want to obtain 

ADAM from the 

Little Sisters in 

order to survive 

Rapture.” 

Frase 

Protegidas pelos 

Big Daddies 

Vagueiam os 

corredores de 

Rapture  

Recolhem ADAM 

de cadáveres 

Utilizam uma 

seringa grande 
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Mecanismos de 

Segurança 

Tipos de Mecanismos de 

Segurança 

Robôs de 

Segurança 

Ilustração 23: 

Os Robôs de 

Segurança são 

accionados pelo 

alarme 

Imagem 

Security Bots Frase 

Câmaras 

Ilustração 24: 

As Câmaras de 

Segurança 

detectam 

intrusos 

Imagem 

Cameras Frase 

Torreões 

Ilustração 25: 

Os Torreões são 

accionados 

automaticamente 

na presença de 

intrusos 

Imagem 

Turrets Frase 

Características 

Especificas dos 

Mecanismos de 

Segurança 

Garantem a 

segurança de 

Rapture 

“Rapture is full of 

machines 

programmed to 

provide airtight 

security.” 

Frase 

Identificam intrusos 

Atacam intrusos 

A sua 

programação pode 

ser alterada 

“Linger in front of 

a Security 

Camera and an 

alarm is set off, 

followed by 

Security Bot 

deployment. 

Bots are 

hovering 

machine gun 

drones. The 

alarm system is 

on a timer (you 

will see a 

Frase 
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Tornam-se aliados 

countdown on-

screen). Turn 

Bots into allies 

by Hacking 

them. You can 

also Hack the 

Cameras to 

deploy Bots 

against your 

enemies.” 

 

Atacam os 

inimigos 

“When Turrets 

sense your 

presence, they 

will open fire. 

Hack them to 

make them 

attack your 

enemies.” 

 

Frase 

Cenários 

Mundo Exterior a 

Rapture (na 

superfície) 

Níveis 
Bem-vindo a 

Rapture 

Ilustração 54: 

Bem-vindo a 

Rapture 

Imagem 

Welcome to 

Rapture 
Frase 

Características 

Especificas do Mundo 

Exterior a Rapture 

 

Oceano Ilustração 26: 

Jack Ryan 

sobrevive à 

queda do seu 

avião e 

encontra-se 

perdido no mar 

Imagem 

Noite 

Chamas 

Destroços 

Avião 

despedaçado 

Isolamento 

Farol 

Ilustração 27: 

Farol situado 

perto do local 

onde o avião 

despenhou e 

que permite a 

entrada em 

Rapture 

Imagem 

Limitado 

“I am Andrew 

Ryan, and I'm 

here to ask you a 

question. Is a 

man not entitled 

to the sweat of 

his brow? 'No!' 

says the man in 

Frase 
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Washington, 'It 

belongs to the 

poor.' 'No!' says 

the man in the 

Vatican, 'It 

belongs to God.' 

'No!' says the 

man in Moscow, 

'It belongs to 

everyone.'” 

“What is the 

difference 

between a man 

and a parasite? 

A man builds. A 

parasite asks 

'Where is my 

share?' A man 

creates. A 

parasite says, 

'What will the 

neighbors think?' 

A man invents. A 

parasite says, 

'Watch out, or 

you might tread 

on the toes of 

God... '” 

Frase 

“On the surface, 

I once bought a 

forest. The 

parasites 

claimed that the 

land belonged to 

God, and 

demanded that I 

establish a public 

park there. Why? 

So the rabble 

could stand 

slack-jawed 

under the 

canopy and 

pretend that it 

was paradise 

*earned*. When 

Congress moved 

to nationalize my 

forest, I burnt it 

Frase 
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to the ground. 

God did not plant 

the seeds of this 

Arcadia - I did.” 

Rapture Níveis 

Bem-vindo a 

Rapture 

Ilustração 54: 

Bem-vindo a 

Rapture 

Imagem 

Welcome to 

Rapture 
Frase 

Pavilhão Médico 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Medical Pavilion Frase 

Prémio de Neptuno 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Neptune's 

Bounty 
Frase 

Esconderijo dos 

Contrabandistas 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Smuggler's 

Hideout 
Frase 

Arcadia 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Arcadia Frase 

Mercado dos 

Fazendeiros 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Farmer's Market Frase 

Forte Frolic 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Fort Frolic Frase 

Hephaestus 

Figura 28: Menu 

de Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Hephaestus Frase 

Centro de Controlo 

de Rapture 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 



112 

 

Rapture Central 

Control 
Frase 

Auge de Olimpo  

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Olympus Heights Frase 

Praça de Apolo  

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Apollo Square Frase 

Cume de 

Prometheus  

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Point 

Prometheus 
Frase 

Terrenos de Prova 

Ilustração 28: 

Menu de 

Selecção de 

Níveis 

Imagem 

Proving Grounds Frase 

Fontaine 

Ilustração 29: 

Ecrã de 

Carregamento 

do Nível 

Fontaine 

Imagem 

Fontaine Frase 

Características 

Especificas de Rapture 

 

Cidade 

subaquática 

utopista 

Ilustração 30: A 

parte exterior de 

Rapture 

Imagem 

“I am Andrew 

Ryan, and I'm 

here to ask you a 

question. Is a 

man not entitled 

to the sweat of 

his brow? 'No!' 

says the man in 

Washington, 'It 

belongs to the 

poor.' 'No!' says 

the man in the 

Vatican, 'It 

belongs to God.' 

'No!' says the 

man in Moscow, 

Frase 
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'It belongs to 

everyone.' I 

rejected those 

answers; 

instead, I chose 

something 

different. I chose 

the impossible. I 

chose... Rapture, 

a city where the 

artist would not 

fear the censor, 

where the 

scientist would 

not be bound by 

petty morality, 

Where the great 

would not be 

constrained by 

the small! And 

with the sweat of 

your brow, 

Rapture can 

become your city 

as well.” 

“I came to this 

place to build the 

impossible. You 

came to rob what 

you could never 

build - a Hun 

gaping at the 

gates of Rome. 

Even the air you 

breathe is 

sponged from 

my account. 

Well... breathe 

deep, so later 

you might 

remember the 

taste.” 

Frase 

Edifícios 

iluminados Ilustração 31: A 

parte exterior de 

Rapture 

Imagem Cartazes 

publicitários 

iluminados 

Ruínas Ilustração 31: 

Uma casa de 
Imagem 

Sinais de 
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abandono banho em ruínas 

Sinais de 

vandalismo e 

destruição 

Ilustração 33: 

Um corredor 

vandalizado 

Imagem 

Corpos mutilados 

Ilustração 32: 

Uma família 

assassinada 

Imagem 

Perigoso 

Ilustração 6: 

Jack Ryan a 

explorar o 

interior de 

Rapture 

Imagem 

“Plasmids 

changed 

everything. They 

destroyed our 

bodies, our 

minds; we 

couldn't handle 

it. Best friends 

butchering one 

another, babies 

strangled in 

cribs... the whole 

city went to Hell.” 

Frase 

Tecnologia Máquinas Tipos de Máquinas 

Bancos Genéticos 

Ilustração 34: 

Um Aparelho 

Banco Genético 

Imagem 

Gene Banks Frase 

Jardins dos 

Colectores 

Ilustração 35: 

Um Aparelho 

Jardim dos 

Colectores 

Imagem 

Gatherer 

Gardens 
Frase 

Máquinas de 

Venda 

Ilustração 36: 

Uma Máquinas 

de Venda 

Imagem 

Vending 

Machines 
Frase 

Banditos das 

Munições 

 

Ilustração 37: 

Um Aparelho 

Bandito das 

Munições 

Imagem 

Ammo Banditos Frase 

Câmaras de 

Vitalidade 

Ilustração 38: 

Uma Câmara da 
Imagem 
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Vitalidade 

Vita-Chambers Frase 

Painéis para 

Desactivar Robôs 

Ilustração 39: 

Um Painel para 

Desactivar 

Robôs 

Imagem 

Bot Shutdown 

Panels 
Frase 

Estações 

Medicinais 

Ilustração 40: 

Uma Estação 

Medicinal 

Imagem 

Health Stations Frase 

Máquinas de 

Poder para o Povo 

Ilustração 41: 

Uma Máquina de 

Poder para o 

Povo 

Imagem 

Power to the 

People Machines 
Frase 

Máquinas de Des-

Inventar 

Ilustração 42: 

Uma Máquina de 

Des-Inventar 

Imagem 

U-Invent 

Machine 
Frase 

Funções das Máquinas 

Reconfigurar os 

Plasmids 

“Gene Banks are 

stations that 

allow you to 

reconfigure your 

equipped 

Plasmids and 

Gene Tonics.” 

Frase 

Reconfigurar os 

Tónicos Genéticos 

Consumir o ADAM 

recolhido 

“These machines 

take ADAM and 

can be used to 

purchase more 

Plasmid or Gene 

Tonic slots, to 

increase your 

maximum Health 

Frase 

Comprar mais 

fendas de 

Plasmids 

Comprar mais 

fendas de Tónicos 

Genéticos 
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 Aumentar o 

máximo de Saúde 

or maximum 

EVE, or even to 

acquire new 

Plasmids and 

Gene Tonics” 

Aumentar o 

máximo de EVE 

Comprar novos 

Plasmids 

Comprar novos 

Tónicos Genéticos 

Comprar munições 
“These machines 

are full of 

resources for 

you to purchase 

such as 

ammunition, First 

Aid kits and EVE 

hypos.” 

Frase 

Comprar estojos 

de primeiros-

socorros 

Comprar EVE 

hypos 

Comprar apenas 

munições 

“These are 

ammo-only 

Vending 

Machines.” 

Frase 

Revitalizar em 

caso de morte 

“These 

chambers will 

revive you if are 

ever killed within 

Rapture.” 

Frase 

Desactivar os 

Robôs de 

Segurança  

These can be 

used to 

deactivate 

security bots that 

have been 

triggered by an 

alarm.” 

Frase 

Recuperar a 

Saúde por um 

preço 

“Health Stations 

are where you 

can replenish 

your health 

completely - for a 

price” 

Frase 

Melhorar armas 

“These allow you 

to upgrade your 

weapons.” 

Frase 

Criar novos 

objectos através 

de materiais 

recolhidos 

“These stations 

allow you to craft 

new items from 

the odds and 

ends you find 

throughout 

Rapture.” 

Frase 
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Mecanismos de 

Segurança 

Tipos de Mecanismos de 

Segurança 

Robôs de 

Segurança 

Ilustração 23: 

Os Robôs de 

Segurança são 

accionados pelo 

alarme 

Imagem 

Security Bot Frase 

Câmaras 

Ilustração 24: 

As Câmaras de 

Segurança 

detectam 

intrusos 

Imagem 

Cameras Frase 

Torreões 

Ilustração 25: 

Os Torreões são 

accionados 

automaticamente 

na presença de 

intrusos 

Imagem 

Turrets Frase 

Funções dos Mecanismos 

de Segurança 

Atacar intrusos 

durante um 

período limitado  

“Alarms will time 

out (a counter 

will show you 

how much time 

remains) but the 

security system 

will keep sending 

bots as long as 

the alarm is 

active.” 

Frase 

Detectar intrusos 

“There are 

cameras placed 

everywhere, 

constantly 

looking for 

intruders. If a 

camera spots 

you, it will sound 

a warning tone. If 

you stay in its 

sight long 

enough for it to 

Frase 
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Accionar Robôs de 

Segurança 

identify you, it 

will sound the 

alarm, 

summoning one 

or more Security 

Bots.” 

Atacar 

automaticamente 

intrusos 

“The recent 

military activity 

has left many 

automated 

Turrets 

throughout the 

decks that are 

still active when 

confronted by an 

intruder." 

Frase 

Poderes Plasmids 
 

Tipos de Plasmids 

Armadilha do 

Ciclone 

Ilustração 43: 

Ícone do Plasmid 

Armadilha do 

Ciclone 

Imagem 

Cyclone Trap Frase 

Dardo Eléctrico 

Ilustração 44: 

Ícone do Plasmid 

Dardo Eléctrico 

Imagem 

Electro Bolt Frase 

Enraivecer 

Ilustração 45: 

Ícone do Plasmid 

Enraivecer 

Imagem 

Enrage Frase 

Hipnotizar Big 

Daddy 

Ilustração 46: 

Ícone do Plasmid 

Hipnotizar Big 

Daddy 

Imagem 

Hypnotize Big 

Daddy 
Frase 

Incinerar! 

Ilustração 47: 

Ícone do Plasmid 

Incinerar! 

Imagem 

Incinerate! Frase 

Enxame de 

Insectos 

Ilustração 48: 

Ícone do Plasmid 

Enxame de 

Insectos 

Imagem 

Insect Swarm Frase 

Alvo dos 

Seguranças 

Ilustração 49: 

Ícone do Plasmid 
Imagem 
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Alvo dos 

Seguranças 

Security Bullseye Frase 

Explosão Sónica 

Ilustração 50: 

Ícone do Plasmid 

Explosão Sónica 

Imagem 

Sonic Boom Frase 

Apontar ao Boneco 

Ilustração 51: 

Ícone do Plasmid 

Apontar ao 

Boneco 

Imagem 

Target Dummy Frase 

Telecinesia 

Ilustração 52: 

Ícone do Plasmid 

Telecinesia 

Imagem 

Telekinesis Frase 

Rajada Invernosa 

Ilustração 53: 

Ícone do Plasmid 

Rajada 

Invernosa 

Imagem 

Winter Blast Frase 

Efeitos dos Plasmids 

Alterar o mundo 

em redor do 

utilizador 

“Now that you 

are trapped in 

Rapture, you 

must adapt and 

use Plasmids in 

order to escape 

the decaying 

city. Plasmids 

actively change 

or affect the 

world around 

you.” 

Frase 

Afectar o mundo 

em redor do 

utilizador 

Afectar o corpo do 

utilizador  

“Plasmids 

changed 

everything. They 

destroyed our 

bodies, our 

minds; we 

couldn't handle 

it. Best friends 

butchering one 

another, babies 

strangled in 

cribs... the whole 

city went to Hell.” 

Frase 

Afectar a mente do 

utilizador 

Utilização 

excessiva leva à 

loucura 
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Tónicos Genéticos 

Tipos de Tónicos 

Genéticos 

Tónicos Genéticos 

Físicos 

Ilustração 55: 

Menu de 

Selecção de 

Tónicos 

Genéticos 

Imagem 

Physical Gene 

Tonics 
Frase 

Tónicos Genéticos 

de Engenharia 

Ilustração 55: 

Menu de 

Selecção de 

Tónicos 

Genéticos 

Imagem 

Engineering 

Gene Tonics 
Frase 

Tónicos Genéticos 

de Combate 

Ilustração 55: 

Menu de 

Selecção de 

Tónicos 

Genéticos 

Imagem 

Combat Gene 

Tonics 
Frase 

Efeitos dos Tónicos 

Genéticos 

Aumentar as 

capacidades 

naturais do corpo 

“Boost your 

body’s natural 

abilities in 

incredible ways. 

For example, 

certain Gene 

Tonics might 

make you 

resistant to 

specific types of 

damage or let 

you naturally 

process toxins.” 

Frase 

Aumentar o 

intelecto e 

destreza 

“Enhance your 

intellect and 

dexterity to allow 

you to carry out 

delicate tasks 

like hacking into 

and bypassing 

Rapture’s 

security system.” 

Frase 

Melhorar os 

reflexos e força 

“Improve your 

reflexes and 

strength to boost 

your combat 

skills. For 

example, some 

Frase 
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combat gene 

tonics may 

increase the 

damage you can 

deal with a 

melee weapon or 

improve your 

effectiveness 

with electrical 

based attacks” 

 

Tabela 34: Análise de Conteúdo: BioShock  
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Anexo 3 – Imagens: BioShock 

 

Ilustração 1: Imagem de Jack Ryan capturada por uma câmara de segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2: Flashback de Jack Ryan em que este recorda os vários exames que lhe fizeram no laboratório ao longo da sua 

infância 
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Ilustração 3: Informação espalhada no escritório de Andrew Ryan, com especial destaque para a frase hipnótica “Would you 

kindly...” 

 

 

Ilustração 4: Jack Ryan a fumar durante a viagem de avião 

 

 

Ilustração 5: Jack Ryan a enfrentar um Big Daddy 
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Ilustração 6: Jack Ryan a explorar o interior de Rapture 

 

 

Ilustração 7: Jack Ryan a ajudar uma Little Sister 
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Ilustração 8: Jack Ryan a maltratar uma Little Sister 

 

 

Ilustração 9: Jack Ryan é forçado a matar Andrew Ryan devido ao seu condicionamento por manipulação externa 
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Ilustração 10: Jack Ryan a enfrentar Frank Fontaine, o homem que o manipulava, depois de este ter tomado uma dose 

excessiva de ADAM 

 

 
Ilustração 11: Frank Fontaine a ameaçar Jack Ryan com uma arma de fogo 
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Ilustração 12: Andrew Ryan a observar Jack Ryan 

 

 

Ilustração 13: Atlas a accionar uma alavanca 
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Ilustração 14: Brigid Tenenbaum a fumar um cigarro 

 

 

Ilustração 15: O Splicer Rufião utiliza armas de combate corpo a corpo 
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Ilustração 16: O Splicer Cabeça de Chumbo utiliza armas de fogo 

 

 

Ilustração 17: O Splicer Nitro lança granadas e bombas de fumo 

 

 

 



130 

 

 

Ilustração 18: O Splicer Houdini utiliza Plasmids 

 

 

Ilustração 19: O Splicer Aranha recorre a emboscadas e ataques furtivos 
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Ilustração 20: O Big Daddy Fanfarrão prefere o combate corpo a corpo 

 

 

Ilustração 21: O Big Daddy Rosie prefere utilizar armas de fogo 

 

 

Ilustração 22: Uma Little Sister a recolher ADAM de um cadáver com uma seringa 
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Ilustração 23: Os Robôs de Segurança são accionados pelo alarme 

 

 

Ilustração 24: As Câmaras de Segurança detectam intrusos 

 

 

Ilustração 25: Os Torreões são accionados automaticamente na presença de intrusos 
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Ilustração 26: Jack Ryan sobrevive à queda do seu avião e encontra-se perdido no mar 

 

 

Ilustração 27: Farol situado perto do local onde o avião despenhou e que permite a entrada em Rapture 

 

 

Ilustração 28: Menu de Selecção de Níveis 
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Ilustração 29: Ecrã de Carregamento do Nível Fontaine 

 

 

Ilustração 30: A parte exterior de Rapture 

 

 

Ilustração 31: Uma casa de banho em ruínas 
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Ilustração 32: Uma família assassinada 

 

 

Ilustração 33: Um corredor vandalizado 

 

 

Ilustração 34: Um Aparelho Banco Genético 
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Ilustração 35: Um Aparelho Jardim dos Colectores 

 

 

Ilustração 36: Uma Máquinas de Venda  

 

 

Ilustração 37: Um Aparelho Bandito das Munições 
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Ilustração 38: Uma Câmara da Vitalidade 

 

 

 

 

Ilustração 39: Um Painel para Desactivar Robôs 
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Ilustração 40: Uma Estação Medicinal 

 

 

 

Ilustração 41: Uma Máquina de Poder para o Povo 
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Ilustração 42: Uma Máquina de Des-Inventar 

 

 

Ilustração 43: Ícone do Plasmid Armadilha do Ciclone 
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Ilustração 44: Ícone do Plasmid Dardo Eléctrico 

 

 

Ilustração 45: Ícone do Plasmid Enraivecer 
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Ilustração 46: Ícone do Plasmid Hipnotizar Big Daddy 

 

 

Ilustração 47: Ícone do Plasmid Incinerar! 

 



142 

 

 

Ilustração 48: Ícone do Plasmid Enxame de Insectos 

 

 

Ilustração 49: Ícone do Plasmid Alvo dos Seguranças 
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Ilustração 50: Ícone do Plasmid Explosão Sónica 

 

 

Ilustração 51: Ícone do Plasmid Apontar ao Boneco 
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Ilustração 52: Ícone do Plasmid Telecinesia 

 

 

Ilustração 53: Ícone do Plasmid Rajada Invernosa 
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Ilustração 54: Bem-vindo a Rapture 

 

 

Ilustração 55: Menu de Selecção de Tónicos Genéticos 
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Anexo 4 – Análise de Conteúdo: Psychonauts 

 

Conceitos Subconceitos Categorias Subcategorias Indicadores 
Unidades de 

Registo 

Protagonista Razputin (Raz) 

Características 

Físicas 

Sexo masculino 
Ilustração 56: 

Raz em posição 

de ataque 

Imagem 
Caucasiano 

Olhos claros 

Cerca de 10 anos 

Tom de voz jovial 

“Lili! An evil 

madman is 

building a fleet of 

psycho-death 

tanks to take over 

the world, and 

we're the only 

ones who can 

stop him!”  

Som 

Características 

Psicológicas 

Dotado 

psiquicamente 

“Born with psychic 

powers but 

forbidden to use 

them by his strict 

father, Raz ran 

away from home 

to train to be an 

international 

psychic secret 

agent. In other 

words, a 

Psychonaut. This 

has been his life’s 

dream, and 

nothing is going to 

get in his way 

now. Not the 

threats of the 

camp bully, not 

the apathy of his 

cynical but cute 

Frase 

Sonhador 

Determinado 

Rebelde 
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Audaz 

girlfriend, not the 

hideous monster 

that comes out of 

the lake at night to 

eat children’s 

brains--nothing.” 

Aventureiro 
“Lili! An evil 

madman is 

building a fleet of 

psycho-death 

tanks to take over 

the world, and 

we're the only 

ones who can 

stop him!” 

Frase 

Altruísta 
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Amável 
“What a magical 

lady.”  
Frase 

Vestuário 

Chapéu de aviador 

castanho com 

riscas vermelhas 

Ilustração 56: 

Raz em posição 

de ataque 

Imagem 

Lentes vermelhas 

Casaco castanho 

Cachecol verde 

Luvas castanhas 

Colete vermelho 

com bordas 

amarelas 

Calças castanhas 

Sapatos castanhos 

Antagonista 

Morceau 

Oleander 

 

Características 

Físicas 

Sexo masculino 

Ilustração 57: 

Morceau Oleander 

com um ar 

ameaçador 

Imagem 

Tez bronzeada 

Bigode escuro 

Pêra escura 

Olho esquerdo 

escuro 

Olho direito 

incapacitado 

Olho direito de 

vidro 

Cerca de 60 anos 

Cicatriz na face 

Estatura baixa 

Tom de voz 

agressivo 

“Because I'm 

going to call you 

"Slowy Joey".”  

Som 

Características 

Psicológicas 
Atormentado 

“No, bunny, don't 

go in there! That's 

a bad place! 

THAT'S A BAD 

PLACE FOR 

BUNNIES!” 

Frase 
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Agressivo 

“He isn't dead, his 

astral projection 

just got kicked out 

of my mind. And 

I'll kick your 

*as*tral projection 

out of my mind too 

if you don't get 

moving!” 

Frase 

Autoritário 

“Oleander is the 

camp’s Head 

Coach-- a pint-

sized Patton. He 

believes that the 

mind is a muscle 

meant to be 

exercised. The 

Coach considers it 

his duty to 

toughen up the 

young minds that 

come to camp and 

turn them into 

fighting machines. 

The Coach is very, 

very short.” 

Frase 

Insensível 

“Hey, my bowels 

move more than 

you do, pokey!” 

Frase 

Arrependido 

“On a personal 

note, I would just 

like to reiterate 

how extremely, 

extremely sorry I 

am for stealing all 

of your brains and 

trying to take over 

the world. 

Mistakes have 

been made.” 

Frase 

Vestuário 

Capacete cinzento 

Ilustração 57: 

Morceau Oleander 

com um ar 

ameaçador 

Imagem 

Uniforme militar 

castanho claro 

Lenço verde 

Lenço com a 

ilustração de uma 

caveira 

Luvas verdes 

Colete de 
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munições 

Medalhas de 

mérito 

Calças verdes 

Botas negras 

Personagens 

Secundários Mais 

Relevantes 

Lili Zanotto 

Características 

Físicas 

Sexo feminino 

Ilustração 58: Lili 

Zanotto com um 

ar intrigado 

Imagem 

Caucasiana 

Cabelo escuro 

Olhos claros 

Cerca de 10 anos 

Tom de voz irónico 

“Oh, Dogen don't 

worry about ol' 

Coach Oleander. 

I've been coming 

here for years and 

trust me, nothing 

ever happens.”
 

Som 

Tom de voz jovial 
“I know! Isn't it 

great?” 
 

Som 

Características 

Psicológicas 
Sobredotada 

“Lili has already 

passed every 

psychic test at 

camp, run every 

course, won every 

Merit Badge, and 

now… she’s over 

it. She’s over 

camp, over the 

Psychonauts, over 

the whole thing. 

Or, at least she 

was until the day 

Raz came to 

Frase 
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Inteligente 

camp. Now she 

finds herself 

wrapped up in his 

excitement, 

caught up in a 

mystery and 

concerned about 

being a 

Psychonaut for 

the first time in a 

long while.” 

Cínica 

“Born with psychic 

powers but 

forbidden to use 

them by his strict 

father, Raz ran 

away from home 

to train to be an 

international 

psychic secret 

agent. In other 

words, a 

Psychonaut. This 

has been his life’s 

dream, and 

nothing is going to 

get in his way 

now. Not the 

threats of the 

camp bully, not 

the apathy of his 

cynical but cute 

girlfriend, not the 

hideous monster 

that comes out of 

the lake at night to 

eat children’s 

brains--nothing.” 

Frase 

Desembaraçada 

“Lili has already 

passed every 

psychic test at 

camp, run every 

course, won every 

Merit Badge, and 

now… she’s over 

it. She’s over 

camp, over the 

Psychonauts, over 

the whole thing. 

Frase 
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Or, at least she 

was until the day 

Raz came to 

camp. Now she 

finds herself 

wrapped up in his 

excitement, 

caught up in a 

mystery and 

concerned about 

being a 

Psychonaut for 

the first time in a 

long while.” 

Romântica 
“OH MY GOD! 

Let's make out!” 
Frase 

Vestuário 

Camisola sem 

mangas 

Ilustração 58: Lili 

Zanotto com um 

ar intrigado 

Imagem 

Camisola com 

losangos verdes e 

vermelhos 

Luvas pretas com 

os dedos cor-de-

rosa  

Pulseira vermelha 

Saia cor-de-rosa 

Meias cor-de-rosa 

Sapatos negros 

Sasha Nein 
Características 

Físicas 

Sexo masculino 
Ilustração 59: 

Sasha Nein com 

ar pensativo 

Imagem 
Caucasiano 

Cabelo escuro 

Cerca de 30 anos 

Sotaque alemão "Sometimes 

isolation can be a 

good thing. It can 

lead to... important 

discoveries." 

Som Tom de voz 

metódico 
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Características 

Psicológicas 

Racional 

“World famous 

super agent, the 

cold and logical 

Sasha is 

constantly striving 

to uncover the 

mysteries of the 

human psyche 

through science. 

He is so focused 

on his studies that 

he doesn’t have 

the time to realize 

that he is a 

celebrity and hero 

to the thousands 

of kids like Raz 

who read True 

Psychic Tales 

magazine.” 

Frase 

Lógico 

Frio 

Concentrado 

Sensível 
“Oh... so tacky! 

Can't... look... 

directly at it!“ 

Frase 

Sentido artístico 

Vestuário 

Óculos de sol com 

lentes laranja 

Ilustração 59: 

Sasha Nein com 

ar pensativo 

Imagem 

Casaco verde-

escuro 

Camisola de gola 

alta  

Camisola às riscas 

amarelas e 

laranjas 

Luvas escuras 

Calças escuras 

Sapatos escuros 

Milla Vodello 
Características 

Físicas 

Sexo feminino  

Ilustração 60: 

Milla Vodello a 

sorrir 

simpaticamente 

Imagem 

Tez bronzeada 

Cabelo escuro 

Olhos claros 

Cerca de 30 anos 

Sotaque latino “Hmm... that 

shouldn't be 
Som 

Tom de voz sereno 
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happening. Do 

you some 

aversion to water, 

darling?”  

Características 

Psicológicas 

Atormentada 
“Milla, Why did 

you let us die?” 
Frase 

Descontraída “The Mental Minx. 

International 

secret agent. 

Brazilian levitation 

instructor. Party 

girl. Wherever 

Milla goes, there 

seems to be an 

upbeat 

soundtrack. She 

loves working with 

children and 

worries about their 

safety. She 

teaches them how 

to use their 

thoughts to fly, 

float and keep 

bouncing.” 

 

Frase 

Divertida 

Altruísta 

Carinhosa 

“Oh. I understand. 

You know, darling, 

it's very normal for 

a boy your age, so 

don't be afraid to 

talk to me if you 

need to. I'm here 

for you.” 

Frase 

Vestuário 

Brincos brancos 

Ilustração 60: 

Milla Vodello a 

sorrir 

simpaticamente 

Imagem 

Vestido justo, com 

excepção das 

mangas que são 

mais largas 

Vestido com riscas 

amarelas, 

vermelhas, roxas e 

laranja  

Luvas brancas 

Calças cor-de-rosa 

Botas brancas 

Ford Cruller 
Características 

Físicas 

Sexo masculino Ilustração 61: 

Ford Cruller com 
Imagem 

Tez bronzeada 
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Calvo ar desconfiado 

Cabelo branco 

Bigode branco 

Olhos escuros 

Cerca de 80 anos 

Tom de voz 

envelhecido 

“Aw, poor little 

thing.“ 
Som 

Características 

Psicológicas 

Inconstante 

“Janitor, Admiral, 

Ranger, Chef, and 

more, Ford is the 

man behind the 

scenes at 

Whispering Rock 

Psychic Summer 

Camp. He keeps it 

running smoothly, 

knows all the 

shortcuts, and 

somehow 

manages to be 

everywhere in 

camp at once, 

including a few 

secret spots 

where Raz 

discovers there’s 

more to Ford than 

his brooms.” 

Frase 

Esquizofrénico 

Versátil 

Misterioso 

Sábio 

“We endeavor to 

build strong minds 

here, with the 

power to lift things, 

to see things, to 

burn things.  But, 

it’s a special 

quality of your 

heart, not your 

mind, that truly 

makes a great 

Psychonaut.” 

Frase 

Meticuloso 

“Janitor, Admiral, 

Ranger, Chef, and 

more, Ford is the 

man behind the 

scenes at 

Whispering Rock 

Frase 
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Psychic Summer 

Camp. He keeps it 

running smoothly, 

knows all the 

shortcuts, and 

somehow 

manages to be 

everywhere in 

camp at once, 

including a few 

secret spots 

where Raz 

discovers there’s 

more to Ford than 

his brooms.” 

Resmungão 

“You know, in my 

day, psi powers 

were all gray, and 

we thought that 

was grand!  We 

were happy just to 

have psi powers!  

Ah, but you know 

kids these days.” 

Frase 

Vestuário 

Uniforme azul 

Ilustração 61: 

Ford Cruller com 

ar desconfiado 

Imagem 

Camisa vermelha 

Chaveiro 

Chinelos cor-de-

rosa 

Chinelos em forma 

de coelhinhos 

Dr. Caligosto 

Loboto 

Características 

Físicas 

Sexo masculino 

Ilustração 62: Dr. 

Caligosto Loboto 

a rir loucamente 

Imagem 

Tez azulada 

Cerca de 40 anos 

Braço direito 

mecânico 

Tom de voz 

enlouquecido 

“This will only hurt 

until your brains 

come flying out.”  

Som 

Características 

Psicológicas 
Louco 

“Well, I’ve 

reviewed your 

chart, little girl, 

and the bad news 

is, we’re gonna 

have to remove 

your brain, strap it 

into an armored 

Frase 
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battle tank, and 

make it shoot 

down innocent 

civilians with it’s 

CONCENTRATED 

PSYCHIC DEATH 

BEAM!  The good 

news is, your 

insurance is 

gonna cover the 

whole thing.” 

Sádico 

“Do me a favor; 

tell me if this 

smells like… 

YOUR DOOM!” 

Frase 

Cruel 

“Now hold still.  

This will only hurt 

until your brains 

come flying out.” 

Frase 

Sarcástico 

“When you’re a 

dentist, you have 

to learn to have a 

sense of humor, 

you know. It helps 

to calm the patient 

down.” 

Frase 

Vestuário 

Touca verde  

Ilustração 62: Dr. 

Caligosto Loboto 

a rir loucamente 

Imagem 

Touca com 

desenhos de flores 

Óculos com uma 

lente verde e a 

outra vermelha 

Bata de dentista 

Bata branca 

Avental castanho 

Luvas verdes de 

borracha 

Calças castanhas 

Sapatos escuros 

Inimigos 

Recorrentes 
Censores Tipos de Censores Censor 

Ilustração 63: O 

Censor usa 

óculos, fato e 

gravata e utiliza 

um carimbo como 

arma 

Imagem 

Censors Frase 
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Censor Gritante 

Ilustração 64: O 

Censor Gritante 

usa óculos, fato e 

gravata e segura 

num bloco de 

notas 

Imagem 

Shouting Censors Frase 

Censor Braços 

Fortes 

Ilustração 65: O 

Censor Braços 

Fortes usa óculos, 

fato e gravata e 

tem braços muito 

musculados 

Imagem 

Strongarm 

Censors 
Frase 

Características 

Específicas dos 

Censores 

Seres que fazem 

parte de mentes 

sãs 

“An important part 

of any sane 

person’s mind, the 

censors roam our 

psyches, stamping 

out any thoughts 

that don’t belong. 

Their job is 

hunting out 

manias, delusions, 

and waking 

dreams, 

then smashing 

them to bits. And 

since Raz is a 

foreign body in the 

minds he enters, 

he is fair game, 

and the censors 

will not rest until 

he is stamped 

out.” 

Frase 

Mecanismos de 

defesa de mentes 

sãs 

Perseguem 

pensamentos 

estranhos  

Perseguem 

pensamentos sem 

sentido 

Demónios 
Tipos de 

Demónios 

Demónios 

Pessoais 

Ilustração 66: O 

Demónio Pessoal 

é uma pequena 

criatura com um 

aspecto 

demoníaco, de 

tons alaranjados e 

com dentes 

afiados 

Imagem 



159 

 

Personal Demons Frase 

Características 

Específicas dos 

Demónios 

Criaturas 

pequenas 

“Even though they 

look small, you 

have to deal with 

Personal Demons 

before they blow 

up in your face. 

And by “deal with” 

I mean, “PSI Blast 

them into 

oblivion.” Don’t let 

them get too close 

because when 

they go, they take 

out everyone 

around them. 

Mostly you.” 

Frase 

Ar demoníaco  

Representam os 

receios das 

pessoas 

Explodem ao 

entrar em contacto 

com os 

adversários 

Maldições 

 

Tipos de 

Maldições 
A Mão de Galochio 

Ilustração 67: A 

Mão de Galochio 

é uma garra feita 

de água 

Imagem 

Hand of Galochio Frase 

Características 

Específicas das 

Maldições 

Garra maligna 

“This evil claw of 

water is a 

phenomenon only 

Raz and his family 

can see. Long 

ago, they were all 

cursed by a rival 

circus family–– the 

Galochios––

cursed to die in 

water, every one 

of them. So 

whenever a deep 

body of water is 

nearby, Raz gets 

understandably 

freaked out. He is 

literally gripped 

with fear, 

Frase 

 

Feita de água 

Ataca apenas 

membros da 

família de Raz 
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Ataca apenas 

quando se 

aproximam de uma 

grande corpo de 

água 

sometimes even 

paralyzed and 

pulled under. Do 

not take Raz 

swimming.” 

Cenários 
 

Mundo Real 

Níveis 

Colónia de Férias 

Psíquica de 

Whispering Rock 

Ilustração 68: Os 

cadetes da 

Colónia de Férias 

Psíquica de 

Whispering Rock 

e Ford Cruller 

Imagem 

Whispering Rock 

Psychic Summer 

Camp 

Frase 

Asilo Thorney 

Towers Home for 

the Disturbed 

Ilustração 69: Os 

pacientes do Asilo 

Thorney Towers 

Home for the 

Disturbed 

Imagem 

Thorney Towers 

Home for the 

Disturbed 

Frase 

Características 

Especificas do 

Mundo Real 

Investigar os 

mistérios da 

Colónia 

“There are both 

real and mental 

worlds in 

Psychonauts. The 

real world is the 

world in which Raz 

pursues his dream 

of becoming a 

Psychonaut while 

exploring the 

mysteries of the 

camp and his 

immediate 

surroundings. 

These are the 

environments 

Frase 

Investigar os 

mistérios dos 

territórios que 

existem em redor 

da Colónia 

Desenvolver os 

talentos físicos  
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Desenvolver os 

talentos psíquicos 

where he 

develops his 

physical and 

psychic talents. 

The mental world 

is the world as 

imagined inside 

the psyches of the 

various characters 

he encounters in 

the real world.” 

Mundo Mental Níveis 

Mente de Morceau 

Oleander 

Ilustração 70: 

Mente de 

Morceau Oleander 

Imagem 

Morceau 

Oleander´s Mind 
Frase 

Colectivo de 

Subconscientes 

Ilustração 71: 

Colectivo de 

Subconscientes 

Imagem 

Collective 

Unconscious 
Frase 

Mente de Sasha 

Nein 

Ilustração 72: 

Mente de Sasha 

Nien 

Imagem 

Sasha Nein´s 

Mind 
Frase 

Mente de Milla 

Vodello 

Ilustração 73: 

Mente de Milla 

Vodello 

Imagem 

Milla Vodello´s 

Mind 
Frase 

Mente de Linda 

Ilustração 74: 

Mente de Linda 
Imagem 

Linda the 

Lungfish´s Mind 
Frase 

Mente de Boyd 

Cooper 

Ilustração 75: 

Mente de Boyd 

Cooper 

Imagem 

Boyd Cooper´s 

Mind 
Frase 

Mente de Gloria 

von Gouten 

Ilustração 76: 

Mente de Gloria 

VonGouten 

Imagem 

Gloria von 

Gouten´s Mind 
Frase 

 

Mente de Fred 

Ilustração 77: 

Mente de Fred 
Imagem 
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Bonaparte Bonaparte 

Fred Bonaparte´s 

Mind 
Frase 

 

Mente de Edgar 

Teglee 

Ilustração 78: 

Mente de Edgar 

Teglee 

Imagem 

Edgar Teglee´s 

Mind 
Frase 

Circo da Carne 

Ilustração 79: 

Circo da Carne 
Imagem 

Meat Circus Frase 

Características 

Especificas do 

Mundo Mental 

Mundos 

imaginários 

“There are both 

real and mental 

worlds in 

Psychonauts. The 

real world is the 

world in which Raz 

pursues his dream 

of becoming a 

Psychonaut while 

exploring the 

mysteries of the 

camp and his 

immediate 

surroundings. 

These are the 

environments 

where he 

develops his 

physical and 

psychic talents. 

The mental world 

is the world as 

imagined inside 

the psyches of the 

various characters 

he encounters in 

the real world.” 

Frase 

Representações 

psíquicas das 

mentes dos 

personagens 

Reflecte as 

características 

psicológicas dos 

personagens 

Tecnologia 

Aparelhos 

comprados na 

Loja da Cabana 

Principal 

Tipos de 

Aparelhos 

comprados na 

Loja da Cabana 

Principal 

Vara de Vedor 

Ilustração 80: 

Uma Vara de 

Vedor 

Imagem 

Dowsing Rod Frase 

Limpador de Teias 

Ilustração 81: Um 

Limpador de Teias 
Imagem 

Cobweb Duster Frase 
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Imã Mental 

Ilustração 82: Um 

Imã Mental 
Imagem 

Mental Magnet Frase 

Funções dos 

Aparelhos 

comprados na 

Loja da Cabana 

Principal 

Encontrar pontas 

de flechas 

escondidas 

debaixo da terra 

“Raz can 

purchase this 

handy device as 

long as he has 

achieved a PSI 

Cadet Rank of 10. 

The rod helps 

locate hidden 

arrowheads deep 

underground in 

the real world.” 

Frase 

Limpar teias que 

existem nas 

mentes 

“Once the duster 

is in Raz’s 

possession, he’s 

able to clean up 

messy mental 

worlds, access 

new areas and 

redeem the 

cobwebs for PSI 

Cards at Ford 

Cruller’s 

Sanctuary.” 

Frase 

Atrair vários 

objectos 

coleccionáveis 

“Once Raz has the 

Mental Magnet, he 

has the ability to 

pull toward him all 

of the bouncing 

collectibles in the 

game (Mental 

Health, PSI Blast 

Ammo,Mental 

Arrowheads, 

Confusion 

Grenades, etc.). 

All he has to do is 

walk by and all 

that good psychic 

energy comes 

flying his way.” 

Frase 

Aparelhos 

utilizados para 

entrar no Mundo 

Mental 

Tipos de 

Aparelhos 

utilizados para 

entrar no Mundo 

Mental 

Brain Tumbler 

Ilustração 83: O 

Brain Tumbler 
Imagem 

Brain Tumbler Frase 

Portal-Psíquico 
Ilustração 84: Um 

Portal-Psíquico 
Imagem 
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Psycho-Portal Frase 

Funções dos 

Aparelhos 

utilizados para 

entrar no Mundo 

Mental 

Entrar em várias 

mentes 

“You're inside your 

own mind, but I'm 

not sure where. 

Tell me. What do 

you see?” 

Frase 

Entrar numa 

determinada mente 

“Once Raz 

completes key 

training in the 

three camp 

counselors’ minds, 

he will find a lone, 

unguarded door 

that he can use to 

enter certain 

minds.” 

Frase 

Poderes 
Poderes 

Psíquicos 

Tipos de Poderes 

Psíquicos 

Pirocinesia 

Ilustração 85: 

Medalha de Mérito 

de Pirocinesia 

Imagem 

Pyrokinesis Frase 

Telecinesia 

Ilustração 86: 

Medalha de Mérito 

de Telecinesia 

Imagem 

Telekinesis Frase 

Invisibilidade 

Ilustração 87: 

Medalha de Mérito 

de Invisibilidade 

Imagem 

Invisibility Frase 

Estoiro Psíquico 

Ilustração 88: 

Medalha de Mérito 

de Bom Atirador 

Imagem 

PSI Blast Frase 

Levitação 

Ilustração 89: 

Medalha de Mérito 

de Levitação 

Imagem 

Levitation Frase 

Escudo 

Ilustração 90: 

Medalha de Mérito 

de Escudo 

Imagem 

Shield Frase 

Clarividência 

Ilustração 91: 

Medalha de Mérito 

de Clarividência 

Imagem 

Clairvoyance Frase 
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Confusão 

Ilustração 92: 

Medalha de Mérito 

de Confusão 

Imagem 

Confusion Frase 

Efeitos dos 

Poderes Psíquicos 

Incendiar 

adversários 

“Raz obtains this 

Merit Badge once 

he can harness 

his internal energy 

and change it into 

the power of fire. 

He must have 

ranked up enough 

first. Press and 

hold the 

Pyrokinesis hot 

button to prepare 

an attack. When 

the temperature 

gauge maxes out, 

Raz will release a 

powerful 

Pyrokinesis 

attack.” 

Frase 

Incendiar objectos 

Levantar objectos 

“Learn how to pick 

up and toss 

objects with a 

psychically 

controlled hand 

and Raz will be 

awarded this Merit 

Badge. He must 

have ranked up 

enough first.” 

Frase 

Atirar objectos  

Iludir os 

adversários  

 

“Once Raz has 

ranked up 

enough, he is in a 

position to earn 

his Invisibility Merit 

Badge. Raz will be 

able to cloud the 

visual cortexes of 

those around him, 

effectively 

rendering himself 

invisible. As Raz 

Frase 
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Camuflagem 

uses this power, 

his invisibility icon 

will drain of color. 

Raz will have 

approximately ten 

seconds of power 

usage and it will 

take another ten 

seconds for the 

power to fully 

replenish.” 

Atingir adversários 

com uma bola de 

energia 

“Psychonaut 

superstar Sasha 

Nein awards Raz 

this badge once 

he is fully trained 

in the PSI Blast.” 

Frase 

Criar uma Bolha de 

Pensamento 

“Raz gets this 

badge from camp 

counselor Milla 

Vodello when he 

learns to master 

his thoughts and 

ride around on 

them like a 

balloon. He can 

also glide over 

hazardous 

materials (i.e., fire, 

electricity, 

radiation) and 

bounce on his 

Thought Bubble to 

reach higher 

areas.” 

Frase 

Usar a Bolha de 

Pensamento como 

uma espécie de 

bola saltitona 

 

Usar a Bolha de 

Pensamento para 

formar um escudo 

de protecção 

“The Shield Merit 

Badge is essential 

for any serious 

Psychonaut in 

training. To 

acquire this 

Badge, Raz must 

learn how to 

project his 

Thought Bubble 

around him to use 

as a shield. As 

Raz uses this 

power his shield 

Frase 
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icon drains of 

color. Raz will 

have 

approximately four 

seconds of power 

usage and it will 

take just as long 

for his shield to 

fully replenish.” 

Ver o mundo do 

ponto de vista dos 

outros 

“This Merit Badge 

allows Raz to see 

from the point of 

view of any other 

living thing in his 

immediate area. In 

addition to seeing 

the point of view 

of minds in close 

physical proximity 

to his own, Raz 

will eventually be 

able to send his 

mind far and wide 

through items 

belonging to other 

creatures.” 

Frase 

Confundir 

temporariamente a 

mente dos 

adversários 

 

“A very powerful 

weapon, 

Confusion lets 

Raz temporarily 

scramble the 

minds of others, 

making them 

forget who they 

are, and 

sometimes 

causing them to 

attack one another 

or even 

themselves.” 

Frase 

 

Tabela 35: Análise de Conteúdo: Psychonauts 
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Anexo 5 – Imagens: Psychonauts 

 

 

Ilustração 56: Raz em posição de ataque 

 

 

Ilustração 57: Morceau Oleander com um ar ameaçador 
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Ilustração 58: Lili Zanotto com um ar intrigado 

 

 
Ilustração 59: Sasha Nein com ar pensativo 
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Ilustração 60: Milla Vodello a sorrir simpaticamente 

 

 

Ilustração 61: Ford Cruller com ar desconfiado 
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Ilustração 62: Dr. Caligosto Loboto a rir loucamente 

 

 

Ilustração 63: O Censor usa óculos, fato e gravata e utiliza um carimbo como arma 
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Ilustração 64: O Censor Gritante usa óculos, fato e gravata e segura num bloco de notas 

 

 

Ilustração 65: O Censor Braços Fortes usa óculos, fato e gravata e tem braços muito musculados 
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Ilustração 66: O Demónio Pessoal é uma pequena criatura com um aspecto demoníaco, de tons alaranjados e com dentes 

afiados 

 

 

Ilustração 67: A Mão de Galochio é uma garra feita de água 
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Ilustração 68: Os cadetes da Colónia de Férias Psíquica de Whispering Rock e Ford Cruller 

 

 

Ilustração 69: Os pacientes do Asilo Thorney Towers Home for the Disturbed 
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Ilustração 70: Mente de Morceau Oleander 

 

 

Ilustração 71: Colectivo de Subconscientes 
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Ilustração 72: Mente de Sasha Nien 

 

 

Ilustração 73: Mente de Milla Vodello 
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Ilustração 74: Mente de Linda 

 

 

Ilustração 75: Mente de Boyd Cooper 
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Ilustração 76: Mente de Gloria VonGouten 

 

 

Ilustração 77: Mente de Fred Bonaparte 
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Ilustração 78: Mente de Edgar Teglee 

 

 

Ilustração 79: Circo da Carne 
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Ilustração 80: Uma Vara de Vedor 

 

 

Ilustração 81: Um Limpador de Teias 
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Ilustração 82: Um Imã Mental 

 

 

Ilustração 83: O Brain Tumbler 
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Ilustração 84: Um Portal-Psíquico 

 

 

Ilustração 85: Medalha de Mérito de Pirocinesia 
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Ilustração 86: Medalha de Mérito de Telecinesia 

 

  

Ilustração 87: Medalha de Mérito de Invisibilidade 
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Ilustração 88: Medalha de Mérito de Bom Atirador 

 

 

Ilustração 89: Medalha de Mérito de Levitação 
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Ilustração 90: Medalha de Mérito de Escudo 

 

 

Ilustração 91: Medalha de Mérito de Clarividência 
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Ilustração 92: Medalha de Mérito de Confusão 
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Anexo 6 – BioShock: Críticas, Vendas e Prémios 

 

A. Sinopse 

Após o avião de Jack, o protagonista do videojogo Bioshock, se despenhar sobre as águas 

desconhecidas, este descobre um caminho para uma nova civilização que se encontra escondida nas 

profundezas do oceano numa cidade artificial denominada Rapture. Construída de forma a albergar 

uma sociedade perfeita, Rapture foi desenhada e construída por um grupo de cientistas, industriais e 

artistas que acreditaram na sua viabilidade e autonomia. Mas um grupo de cidadãos geneticamente 

alterados decidiram tomar controlo deste complexo e apenas poderão ser impedidos por poderosos 

guardiães - conhecidos como os Big Daddies - que Jack irá ter que apreender a controlar.
46

  

 

B. Informações 

1) Versões do BioShock para Xbox 360 e PC 

 Publicado por: 2K Games
47

 

 Desenvolvido por: 2K Boston, 2K Australia 

 Género: First-Person Shooter (FPS) 

 Número de Jogadores: 1 jogador 

 Classificação: M (Mature) 

 Data de lançamento: 21 de Agosto de 2007 

 

2) Versão do BioShock para PS3 

 Publicado por: 2K Games 

 Desenvolvido por: 2K Marin, 2K Boston, 2K Australia, Digital Extremes 

 Género: First-Person Shooter (FPS) 

 Número de Jogadores: 1 jogador 

 Classificação: M (Mature) 

 Data de lançamento: 21 de Outubro de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
46

 “Bioshock Amray Edition Xbox 360” in Fnac.pt. 

47
 “2K Games” in 2kgames.com. 
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C. Críticas 

Sítios Notas 

Metacritic
48

 

96/100 (Xbox 360)
49

 

96/100 (PC)
50

 

94/100 (PS3)
51

 

GameSpot
52

 

9.0/10 (Xbox 360)
53

 

9.0/10 (PC)
54

 

9.0/10 (PS3)
55

 

IGN
56

 

9.7/10 (Xbox 360)
57

 

9.7/10 (PC)
58

 

9.4/10 (PS3)
59

 

 

Tabela 36: Análises do videojogo Bioshock  

 

D. Vendas 

Segundo o NPD Group
60

, a principal fonte norte americana para as estatísticas de venda de 

videojogos, o Bioshock (Xbox 360) vendeu cerca de 490,900 unidades até Agosto de 2007, sendo o 

terceiro jogo mais vendido do ano.
61

  

 

                                                      
48

 “Metacritic” in Metacritic.com.  

49
 “BioShock (Xbox 360)” in Metacritic.com.  

50
 “BioShock (PC)” in Metacritic.com.  

51
 “BioShock (PS3)” in Metacritic.com. 

52
 “GameSpot” in Gamespot.com. 

53
 “BioShock (Xbox 360)” in Gamespot.com. 

54
 “BioShock (PC)” in Gamespot.com. 

55
 “BioShock (PS3)” in Gamespot.com. 

56
 “IGN” in Ign.com. 

57
 “BioShock (Xbox 360)” in Ign.com. 

58
 “BioShock (PC)” in Ign.com. 

59
 “BioShock (PS3)” in Ign.com. 

60
 “NPD Group” in Npd.com. 

61
 THORSEN, Tor (2007).  
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E. Prémios 

Sítios Prémios 

GameSpot E3 2006 Editors´ Choice Awards
62

 

IGN 

 

E3 2006 Game of the Show (Xbox 360)
63

 

PC Game of the Year (2007)
64

 

Best Artistic Design (2007)
65

 

Best Use of Sound (2007)
66

 

GameSpy
67

 

E3 2006 Best of Show
68

 

 

Best Art Direction (2007)
69

 

Best Sound (2007)
70

 

Best Story (2007)
71

 

Gametrailers
72

 Game of the Year Awards 2006: Trailer of the Year
73

 

                                                      
62

 “E3 2006 Editors´ Choice Awards” in Gamespot.com. 

63
 “E3 2006 Game of the Show: Bioshock (Xbox 360)” in Games.ign.com. 

64
 “PC Game of the Year: BioShock” in Bestof.ign.com. 

65
 “Best Artistic Design: BioShock” in Bestof.ign.com. 

66
 “Best Use of Sound: BioShock” in Bestof.ign.com. 

67
 “GameSpy” in Gamespy.com. 

68
 “E3 2006 Best of Show: BioShock” in Gamespy.com. 

69
 “Best Art Direction: BioShock” in Goty.gamespy.com. 

70
 “Best Sound: BioShock” in Goty.gamespy.com. 

71
 “Best Story: BioShock” in Goty.gamespy.com. 

72
 GameTrailers” in Gametrailers.com.  

73
 “Trailer of the Year: BioShock” in Gametrailers.com. 
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Spike
74

 Game of the Year
75

 

GamePro
76

 
Game of the Year (Xbox 360)

77
 

 

 

Tabela 37: Prémios do videojogo Bioshock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
74

 “Spike” in Spike.com. 

75
 “Game of the Year: BioShock” in Joystiq.com. 

76
 “GamePro” in Gamepro.com. 

77
 “Xbox 360 Game of the Year” in Gamepro.com.  
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Anexo 7 – Psychonauts: Críticas, Vendas e Prémios 

 

A. Sinopse 

Durante anos, os Psychonauts – agentes secretos com poderes psíquicos - colocaram os 

seus operativos por todo o mundo, mas desta vez os problemas estão a surgir no seu próprio 

território. Um cientista demente está a raptar estudantes do campo de treinos dos Psychonauts, de 

maneira a obter os seus cérebros. O protagonista deste videojogo é Raz, um jovem cadete que que 

terá de desenvolver e libertar um arsenal de poderes paranormais, incluindo a telecinesia, fogo, 

clarividência e a mais poderosa de todas as suas armas - a capacidade de lançar-se telepaticamente 

na mente de outra pessoa, e dar umas voltas no demente parque de diversões das suas 

imaginações. Raz terá de entrar na mente do seu pior inimigo e destruir os seus planos sombrios na 

sua origem, enquanto tenta não perder a sua sanidade no processo.
78

 

 

B. Informações 

 Publicado por: Majesco Sales Inc.
79

 

 Desenvolvido por: Double Fine Productions 

 Géneros: Acção, Aventura, Plataforma 

 Número de jogadores: 1 

 Classificação: T (Teen) 

 Data de lançamento: 18 de Abril de 2005 

 

C. Críticas 

Sítios Notas 

Metacritic 

88/100 (Xbox)
80

 

 

87/100 (PC)
81

 

 

86/100 (PS2)
82

 

 

                                                      
78

 “Psychonauts PC” in Fnac.pt. 

79
 “Majesco Entertainment” in Majescoentertainment.com. 

80
 “Psychonauts (Xbox)” in Metacritic.com. 

81
 “Psychonauts (PC)” in Metacritic.com. 

82
 “Psychonauts (PS2)” in Metacritic.com. 
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GameSpot 

8.8/ 10 (Xbox)
83

 

 

8.4/10 (PC)
84

 

 

8.7/10 (PS2)
85

 

 

IGN 

8.7/10 (Xbox)
86

 

 

8.7/10 (PC)
87

 

 

8.6/10 (PS2)
88

 

 

 

Tabela 38: Prémios do videojogo Psychonauts  

 

D. Vendas  

O videojogo Psychonauts, apesar de ter sido aclamado e recomendado pelos críticos, foi um 

fracasso em termos de vendas. Até Janeiro de 2006, tinham-se vendido apenas cerca de 100,000 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83

 “Psychonauts (Xbox)” in Gamespot.com. 

84
 “Psychonauts (PC)” in Gamespot.com. 

85
 “Psychonauts (PS2)” in Gamespot.com. 

86
 “Psychonauts (Xbox)” in Xbox.ign.com. 

87
 “Psychonauts (PC)” in Pc.ign.com. 

88
 “Psychonauts (PS2)” in Ps2.ign.com. 
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E. Prémios  

Sítios Prémios 

Bafta
89

 Sreenplay (2006)
90

 

Game Developers Choice Award
91

 Writing (2006)
92

 

 

New Studio (2006)
93

 

Gamespy Special Achievement in Art Direction (2005)
94

 

 

Eurogamer
95

 Overall Game of the Year (2005)
96

 

 

IGN Best Platformer  (2005)
97

 

 

Best Game No One Played (2005)
98

 

 

GameSpot Best Voice Acting (2005)
99

 

 

Best Graphics (Artistic) (2005)
100

 

                                                      
89

 “Bafta” in Bafta.org. 

90
 “Games Nominations 2006: Screenplay” in Bafta.org. 

91
 “Game Developers Choice Awards” in Gamechoiceawards.com. 

92
 “Game Developers Choice Award: Writing” in Gamechoiceawards.com. 

93
 Game Developers Choice Award: New Studio” in Gamechoiceawards.com. 

94
 “Special Achievement in Art Direction” in Goty.gamespy.com. 

95
 “Eurogamer” in Eurogamer.net. 

96
 “Top 50 Games of 2005: Psychonauts” in Eurogamer.net. 

97
 “Overall: Best Platform Game” in Bestof.ign.com. 

98
 “Overall: Best Game No One Played” in Bestof.ign.com. 

99
 “Best Voice Acting” in Gamespot.com. 

100
 “Best Graphics (Artistic)” in Gamespot.com. 
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Funniest Game (2005)
101

 

Best Game No One Played (2005)
102

 

Best Platformer (2005)
103

 

 

 

Tabela 39: Prémios do videojogo Psychonauts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
101

 “Funniest Game” in Gamespot.com. 

102
 “Best Game No One Played” ” in Gamespot.com. 

103
 “Best Platformer” in Gamespot.com. 
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Anexo 8 – Manual de Instruções: BioShock 

 

Fonte: “BioShock Manual”, Take 2 Interactive, 2007, pp. 1-37. 

 

Welcome to Rapture – Opportunity Awaits 

 

Página 2 

“I'm Andrew Ryan and I'm here to ask you a question: Is a man not entitled to the sweat of his 

own brow? No, says the man in Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It 

belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. 

Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... Rapture.”  

“A city where the artist would not fear the censor. Where the scientist would not be bound by 

petty morality. Where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your 

brow, Rapture can become your city as well.” 

 

ADAM 

 

Página 9 

With the world‟s best and brightest scientists together at the bottom of the sea with no 

constraints, it was only a matter of time until the population made a number of breakthroughs. The 

defining breakthrough was ADAM. Generated by a deep sea parasite when it attached to a host, the 

parasite produced new stem cells healing the host. The new stem cells allowed the host to take on 

external genetic modifications that take over their normal cell structure (like cancer). These genetic 

modifications ranged from medical cures to pure vanity changes. The genetic modifications eventually 

became more militant in nature. The instant genetic modifications of Rapture come in two flavors: 

Plasmids and Gene Tonics. 

 

Plasmids 

 

Página 9 

Now that you are trapped in Rapture, you must adapt and use Plasmids in order to escape the 

decaying city. Plasmids actively change or affect the world around you. 

 

EVE 

 

Página 10 

Plasmids are powered by EVE – a serum that gives you the power to use them. If you have no 

EVE, you cannot use your Plasmids. EVE can be restored through the use of EVE hypos which can 

be found scattered through Rapture as well as being purchased at Vending Machines. Some food and 

drink items can also give you small amounts of EVE when consumed. 
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Gene Tonics 

Página 11 

Gene Tonics give you enhanced passive abilities, and come in three different flavors. Many, 

many Gene Tonics have been developed and it‟s your choice how they will best serve you in your time 

in Rapture. 

 

 Physical Gene Tonics 

Boost your body‟s natural abilities in incredible ways. For example, certain Gene Tonics might 

make you resistant to specific types of damage or let you naturally process toxins. 

 

 Engineering Gene Tonics 

Enhance your intellect and dexterity to allow you to carry out delicate tasks like hacking into 

and bypassing Rapture‟s security system. 

 

 Combat Gene Tonics 

Improve your reflexes and strength to boost your combat skills. For example, some combat 

gene tonics may increase the damage you can deal with a melee weapon or improve your 

effectiveness with electrical based attacks. 

 

Population of Rapture 

 

Página 14  

The citizens of this forlorn underwater city are unique and often grotesque. Below are the 

primary classes of the Rapture‟s remaining population. You will encounter variants of the these 

citizens as you progress further in your explorations. 

 

 Splicers 

The citizenry of Rapture has taken a horrific turn for the worse. Crazed from overuse of 

Plasmids and Gene Tonics, they have scattered memories of their lives before, but worse for you, they 

are extremely aggressive towards anyone unfamiliar. 

 

 Little Sisters and Big Daddies 

In addition to the former citizens, an even stranger pair can be found roaming the halls of 

Rapture: small girls with large syringes can be seen walking the decks. Though they seem vulnerable 

in this twisted world, they are followed by large protectors in metal diving suits called Big Daddies. You 

cannot get to the Little Sisters until you deal with the Big Daddy which is no easy task. But deal with 

them you must, if you want to obtain ADAM from the Little Sisters in order to survive Rapture. 
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Exploration 

 

Página 15 

 Diaries 

Diaries can be found throughout Rapture. Diaries are audio messages left by the citizens of 

Rapture. Some diaries give you information critical to your progress (the game helpfully identifies 

these with a golden glow). Other diaries simply help you to understand what happened to this once 

great city or give you clues to hidden secrets. 

 

Security 

 

Páginas 15-16 

Rapture is full of machines programmed to provide airtight security. 

 

 Cameras 

There are cameras placed everywhere, constantly looking for intruders. If a camera spots you, 

it will sound a warning tone. If you stay in its sight long enough for it to identify you, it will sound the 

alarm, summoning one or more Security Bots. Alarms will time out (a counter will show you how much 

time remains) but the security system will keep sending bots as long as the alarm is active. 

 

 Turrets 

The recent military activity has left many automated Turrets throughout the decks that are still 

active when confronted by an intruder. These machines are often deadly but surprisingly can be used 

to your advantage if you can get close enough to hack them. Be careful though, the turret should be 

disabled before attempted the hack. A number of Gene Tonics and Plasmids were developed to help 

people circumvent the Security system in a variety of ways. 

 

Character Growth 

 

Páginas 16-17 

 ADAM and the Little Sisters 

ADAM is the lifeblood of Rapture. With it, more and more Plasmids and Gene Tonics can be 

“spliced” (integrated into your genetic makeup). If you are going to survive in Rapture, you will need to 

splice as many Plasmids as you can. Unfortunately, the ADAM can now only be found within the Little 

Sisters who roam the halls of Rapture, recycling ADAM from corpses under the watchful eye of the Big 

Daddies. Using long syringes, they drain blood from the bodies and then drink it to recycle the ADAM.  

The only way to get a Little Sister is through the Big Daddy. If you can defeat him, you will 

have to choose how to deal with the Little Sister. You can Harvest the ADAM from her, a dangerous 

process that risks her life, or you can Rescue the Little Sister by killing the parasite inside her that 

enables her to process ADAM. You will be able to extract some ADAM from this parasite, but not as 
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much as if you had harvested the ADAM directly. Nothing is free in Rapture and even this choice has 

a cost. If you do not collect and spend ADAM, the game can get extremely difficult.  

If you have failed to collect ADAM from Little Sisters on earlier levels you can return to those 

levels at any time to tackle the Big Daddies.  

Once you have acquired some ADAM, you can use it in any of the Gatherer‟s Garden 

machines found throughout Rapture. 

 

 Researching Rapture’s Inhabitants 

Another significant source of character growth is through the researching the inhabitants of 

Rapture using the Camera. During your adventure in Rapture, you may come across a special 

research camera that the law enforcement of the city used to learn the abilities of people who had 

spliced a lot of plasmids. You can use this camera to take photos of the people and security elements. 

The camera will rate your photograph and collect data on the enemy. When the camera has learned 

something, you will be granted bonuses like increased damage versus those enemies or even hidden 

Gene Tonics! The more photos you take, the quicker you will get the rewards.  

The research camera is a significant source of character growth that could be the difference 

between death and survival. 

 

Machines 

 

Páginas 19-21 

There are a number of machines in Rapture that offer invaluable services or resources. 

 

 Gene Banks 

Gene Banks are stations that allow you to reconfigure your equipped Plasmids and Gene 

Tonics. It will show all the Plasmids and Gene Tonics you have collected until that point and allow you 

to choose which are equipped or not. Unequipped Plasmids and Tonics are kept in storage for later 

retrieval at any other Gene Bank. 

 

 Gatherer Gardens 

These machines take ADAM and can be used to purchase more Plasmid or Gene Tonic slots, 

to increase your maximum Health or maximum EVE, or even to acquire new Plasmids and Gene 

Tonics. 

 

 Vending Machines 

These machines are full of resources for you to purchase such as ammunition, First Aid kits 

and EVE hypos. Vending Machines can also be hacked, which will give you discounted prices on the 

available items and even open up special items for sale. 
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 Ammo Banditos 

These are ammo-only Vending Machines. 

 

 Vita-Chambers 

These chambers will revive you if are ever killed within Rapture. There are usually a couple of 

them in each area. 

 

 Bot Shutdown Panels 

These can be used to deactivate security bots that have been triggered by an alarm. Once 

shutdown, bots can be hacked to become friendly to the player. 

 

 Health Stations 

Health Stations are where you can replenish your health completely - for a price. If you hack a 

health station, you can get your health filled for a lower price and it will damage any aggressor who 

uses that machine. 

 

 Power to the People Machines 

These allow you to upgrade your weapons. These upgrades are free but each machine will 

only give one upgrade. Once you have chosen your upgrade, the machine closes permanently. 

 

 U-Invent Machine 

These stations allow you to craft new items from the odds and ends you find throughout 

Rapture. Glue, rubber hoses and screws are just some of the materials you can collect that can be 

used to create ammo, hacking tools and even Gene Tonics. Most of these items can only be acquired 

through the U-Invent Machines. 

 

Fonte: “BioShock 2 Manual”, Take 2 Interactive, 2010, pp. 1-37. 

 

Threats 

 

Páginas 13-14 

 

 Splicers 

Splicers are the citizens of Rapture, driven mad by Plasmid and Gene Tonic use. Housewives 

looking for a makeover have been transformed into homicidal maniacs. Former businessmen now 

think beating someone to death is a management skill. Despite their deranged nature, Splicers can be 

terrifying skilled and powerful opponents.  
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 Security Cameras & Bots 

Linger in front of a Security Camera and an alarm is set off, followed by Security Bot 

deployment. Bots are hovering machine gun drones. The alarm system is on a timer (you will see a 

countdown on-screen). Turn Bots into allies by Hacking them. You can also Hack the Cameras to 

deploy Bots against your enemies. 

 

 Turrets 

When Turrets sense your presence, they will open fire. Hack them to make them attack your 

enemies.  

 

 Big Daddies 

Like you, other Big Daddies are strong, heavily-armored enemies who will protect their Little 

Sisters with their lives. They will not attack until provoked, however. 
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Anexo 9 – Manual de Instruções: Psychonauts 

 

Fonte: “Psychonauts Manual”, Majesco Sales Inc., 2005, pp. 1-36. 

 

Real and Mental Worlds 

 

Página 6 

There are both real and mental worlds in Psychonauts. The real world is the world in which 

Raz pursues his dream of becoming a Psychonaut while exploring the mysteries of the camp and his 

immediate surroundings. These are the environments where he develops his physical and psychic 

talents. The mental world is the world as imagined inside the psyches of the various characters he 

encounters in the real world. 

 

Merit Badges  

Páginas 13-15 

Earning Merit Badges is a critical part of completing Raz‟s PSI Cadet training. He earns them 

by performing certain tasks camp counselors challenge him with or by completing objectives in various 

areas. Some Merit Badges have a minimum PSI Cadet Rank requirement before Raz can earn them 

since he needs to have a certain “mental muscularity” before he can handle the new skill. 

 

 Pyrokinesis 

Raz obtains this Merit Badge once he can harness his internal energy and change it into the 

power of fire. He must have ranked up enough first. Press and hold the Pyrokinesis hot button to 

prepare an attack. When the temperature gauge maxes out, Raz will release a powerful Pyrokinesis 

attack. 

 

 Telekinesis  

Learn how to pick up and toss objects with a psychically controlled hand and Raz will be 

awarded this Merit Badge. He must have ranked up enough first. 

 

 Invisibility 

Once Raz has ranked up enough, he is in a position to earn his Invisibility Merit Badge. Raz 

will be able to cloud the visual cortexes of those around him, effectively rendering himself invisible. As 

Raz uses this power, his invisibility icon will drain of color. Raz will have approximately ten seconds of 

power usage and it will take another ten seconds for the power to fully replenish. 

 

 Marksmanship 

Psychonaut superstar Sasha Nein awards Raz this badge once he is fully trained in the PSI 

Blast. 
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 Levitation 

Raz gets this badge from camp counselor Milla Vodello when he learns to master his thoughts 

and ride around on them like a balloon. He can also glide over hazardous materials (i.e., fire, 

electricity, radiation) and bounce on his Thought Bubble to reach higher areas.  

 

 Shield 

The Shield Merit Badge is essential for any serious Psychonaut in training. To acquire this 

Badge, Raz must learn how to project his Thought Bubble around him to use as a shield. As Raz uses 

this power his shield icon drains of color. Raz will have approximately four seconds of power usage 

and it will take just as long for his shield to fully replenish. 

 

 Clairvoyance 

This Merit Badge allows Raz to see from the point of view of any other living thing in his 

immediate area. In addition to seeing the point of view of minds in close physical proximity to his own, 

Raz will eventually be able to send his mind far and wide through items belonging to other creatures. 

 

 Confusion 

A very powerful weapon, Confusion lets Raz temporarily scramble the minds of others, making 

them forget who they are, and sometimes causing them to attack one another or even themselves. 

 

Purchasing Items  

 

Páginas 21 

 Dowsing Rod 

Raz can purchase this handy device as long as he has achieved a PSI Cadet Rank of 10. The 

rod helps locate hidden arrowheads deep underground in the real world. 

 

 Cobweb Duster 

Once the duster is in Raz‟s possession, he‟s able to clean up messy mental worlds, access 

new areas and redeem the cobwebs for PSI Cards at Ford Cruller‟s Sanctuary. 

 

 Mental Magnet 

Once Raz has the Mental Magnet, he has the ability to pull toward him all of the bouncing 

collectibles in the game (Mental Health, PSI Blast Ammo,Mental Arrowheads, Confusion Grenades, 

etc.). All he has to do is walk by and all that good psychic energy comes flying his way. 
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Purchasing Items  

 

Páginas 22 

 Psycho-Portal 

Once Raz completes key training in the three camp counselors‟ minds, he will find a lone, 

unguarded door that he can use to enter certain minds. 

 

 

Misfits, Monsters and Madmen 

 

Página 23-28 

 Razputin™ (Raz) 

Born with psychic powers but forbidden to use them by his strict father, Raz ran away from 

home to train to be an international psychic secret agent. In other words, a Psychonaut. This has been 

his life‟s dream, and nothing is going to get in his way now. Not the threats of the camp bully, not the 

apathy of his cynical but cute girlfriend, not the hideous monster that comes out of the lake at night to 

eat children‟s brains--nothing. 

 

 Lili Zanotto 

Lili has already passed every psychic test at camp, run every course, won every Merit Badge, 

and now… she‟s over it. She‟s over camp, over the Psychonauts, over the whole thing. Or, at least 

she was until the day Raz came to camp. Now she finds herself wrapped up in his excitement, caught 

up in a mystery and concerned about being a Psychonaut for the first time in a long while. 

 

 Coach Morceau “Morry” Oleander  

Oleander is the camp‟s Head Coach-- a pint-sized Patton. He believes that the mind is a 

muscle meant to be exercised. The Coach considers it his duty to toughen up the young minds that 

come to camp and turn them into fighting machines. The Coach is very, very short.  

 

 Ford Cruller 

Janitor, Admiral, Ranger, Chef, and more, Ford is the man behind the scenes at Whispering 

Rock Psychic Summer Camp. He keeps it running smoothly, knows all the shortcuts, and somehow 

manages to be everywhere in camp at once, including a few secret spots where Raz discovers there‟s 

more to Ford than his brooms. 

 

 Sasha Nein 

World famous super agent, the cold and logical Sasha is constantly striving to uncover the 

mysteries of the human psyche through science. He is so focused on his studies that he doesn‟t have 

the time to realize that he is a celebrity and hero to the thousands of kids like Raz who read True 

Psychic Tales magazine. 
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 Milla Vodello  

The Mental Minx. International secret agent. Brazilian levitation instructor. Party girl. Wherever 

Milla goes, there seems to be an upbeat soundtrack. She loves working with children and worries 

about their safety. She teaches them how to use their thoughts to fly, float and keep bouncing. 

 

 Censors 

An important part of any sane person‟s mind, the censors roam our psyches, stamping out any 

thoughts that don‟t belong. Their job is hunting out manias, delusions, and waking dreams, then 

smashing them to bits. And since Raz is a foreign body in the minds he enters, he is fair game, and 

the censors will not rest until he is stamped out. 

 

 Shouting Censors 

These censors are bigger and smarter than normal censors, and can fire a deadly blast of 

“NO!” at Raz from far away. Raz will have to master the fine art of Mental Focus Lock to nail these 

guys with his PSI Blast. 

 

 Strongarm Censors 

Just run away. That‟s all I‟m saying. These guys are much tougher than your average censor 

and if you see one you should just run. Or hide somehow. Probably should write a letter home to your 

mom and tell her you love her, and goodbye. 

 

 Personal Demons 

Even though they look small, you have to deal with Personal Demons before they blow up in 

your face. And by “deal with” I mean, “PSI Blast them into oblivion.” Don‟t let them get too close 

because when they go, they take out everyone around them. Mostly you. 

 

 Hand of Galochio 

This evil claw of water is a phenomenon only Raz and his family can see. Long ago, they were 

all cursed by a rival circus family–– the Galochios––cursed to die in water, every one of them. So 

whenever a deep body of water is nearby, Raz gets understandably freaked out. He is literally gripped 

with fear, sometimes even paralyzed and pulled under. Do not take Raz swimming. 
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Anexo 10 – Análise de Conteúdo: Enredo interessante 

 

Conceitos Categorias Subcategorias Indicadores 
Unidades de 

Registo 

Enredo interessante 

 

Elementos de um 

enredo interessante 

História empolgante 

“Mais uma vez, é a 

mesma definição de 

outros meios: um bom 

enredo tem de ter 

personagens bem 

desenvolvidas, uma 

história empolgante e 

uma fluidez natural ao 

longo de toda a 

narrativa. No entanto, 

este último aspecto 

pode ser o mais difícil 

de conseguir num jogo 

uma vez que o ritmo a 

que a história 

prossegue depende 

muitas vezes do ritmo 

a que o jogador 

escolhe prosseguir na 

narrativa, pelo que 

são geralmente os 

programadores que 

têm de procurar 

moldar o seu jogo à 

volta dessa 

possibilidade ao 

mesmo tempo que 

tentam acomodar 

outros jogadores que 

não sigam pela 

mesma via, o que 

frequentemente 

envolve sacrifícios na 

história.” 

Frase 

Narrativa com fluidez 

natural 

Personagens bem 

desenvolvidos 
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Fluxo constante de 

informação 

“BioShock 

immediately comes to 

mind when someone 

says "interesting 

story", but that's a 

knee jerk response. Its 

dealings with 

grandiose subjects of 

the human condition 

and of redemption was 

handled magnificently, 

even if its allusions to 

Ayn Rand were Ham 

Handed. An 

interesting story, to 

me, is first and 

foremost about the 

character(s) and why 

we, as the players, 

should care about 

them. If the story 

maintains a constant 

flow of information and 

characterization, and 

spicing it up with 

mystery, then I'm 

inclined to call it an 

interesting story.” 

Frase 

Fluxo constante de 

caracterização 

Reviravoltas 

inesperadas 

“Unpredictable plot. 

Interesting characters. 

Twists. Multiple 

options. Example: 

Morrowind Main quest 

(you are Nerevar 

reborn!) or Kotor (the 

whole Revan thing)” 

Frase 

Humor inteligente 

 

“Um enredo 

interessante é algo 

que puxe pela pessoa, 

que a faça pensar, 

que nos incentive a 

ver as coisas de outra 

maneira e que faça rir 

a pessoa com o seu 

humor esperto e sem 

recorrer a humor 

barato ou 

degradante.” 

Frase 
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Características de um 

enredo interessante 

 

Cativante 

 

“Tem que ser 

obrigatoriamente um 

enredo que consiga 

mexer com as 

emoções dos 

jogadores, que 

consiga ser intenso e 

cativante, ao mesmo 

tempo que tem a 

capacidade de criar 

tendências ao invés 

de as seguir.” 

Frase 

Emocionante/ Intenso 

Distinto 

“Um enredo 

interessante é aquele 

que faça a pessoa 

achar que o jogo é 

diferente de todos os 

outros e que vale a 

pena gastar 50€, não 

criando duvidas na 

sua compra. Que 

daqui a 10 anos o 

voltemos a jogar e que 

pareça que saiu na 

semana passada... 

Que não canse de ser 

jogado.” 

Frase 

 

Intemporal 

Misterioso 

 

 

“Um enredo 

interessante tem de 

ter algo misterioso. 

Algo que faça o 

jogador querer jogar, 

querer avançar para 

saber o que vai 

acontecer no fim. Final 

Fantasy é um dos 

melhores exemplos 

que conheço. 

Qualquer um.” 

Frase 

Utilidades de um 

enredo interessante 

Incentivo para o 

jogador experimentar 

o videojogo 

“Um enredo 

interessante tem de 

ter algo misterioso. 

Algo que faça o 

jogador querer jogar, 

querer avançar para 

Frase 
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saber o que vai 

acontecer no fim.” 

Despertar o interesse 

do jogador ao longo 

do videojogo 

“An interesting story 

may present 

something that I do 

not understand but 

would like to. A story 

may have meaning 

and/or relevance to 

me.” 

Frase 

Proporcionar imersão 

 

“Enredo que faça o 

jogador sentir-se parte 

da realidade do jogo e 

que desperte o 

interesse em continuar 

a desvendar mais 

pormenores 

sobre história a cada 

nível/ desafio.” 

Frase 

Caracterização dos 

personagens 

“An interesting story, 

to me, is first and 

foremost about the 

character(s) and why 

we, as the players, 

should care about 

them. If the story 

maintains a constant 

flow of information and 

characterization, and 

spicing it up with 

mystery, then I'm 

inclined to call it an 

interesting story.” 

Frase 

Criar tendências 

“Tem que ser 

obrigatoriamente um 

enredo que consiga 

mexer com as 

emoções dos 

jogadores, que 

consiga ser intenso e 

cativante, ao mesmo 

tempo que tem a 

capacidade de criar 

tendências ao invés 

de as seguir.” 

Frase 

 

Tabela 40: Análise de conteúdo: Enredo interessante 
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Exemplos de videojogos com enredos interessantes 

referidos pelos entrevistados 

Baldur´s Gate 

BioShock 

Dragon Age: Origins 

Fallout (Série) 

Final Fantasy (Série) 

Final Fantasy VII 

Final Fantasy Tactics 

Heavy Rain 

Metal Gear Solid (Série) 

MDK (Série) 

 

Neverwinter Nights 

(Série) 

Neverwinter Nights II: Mask 

of the Betrayer  

Penumbra: Black Plague 

Planescape: Torment 

Prince of Persia 

Psychonauts 

The Elder Scrolls: Morrowind 

The Witcher 

Tomb Raider Anniversary 

 

Tabela 41: Exemplos de Enredos Interessantes 
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Anexo 11 – Análise de Conteúdo: Mundo/ Nível original 

 

Conceitos Categorias Subcategorias Indicadores 
Unidades de 

Registo 

Mundo/ nível original 

 

Fontes de inspiração 

de um mundo/ nível 

original 

Mitologia 

“Any type of environment 

or setting we haven't 

seen (many times) 

before. Again, we've seen 

lots of 1940s Europe and 

post-apocalyptic North 

America. But 

occasionally, a game will 

take us somewhere new. 

Most often, it seems 

these original world ideas 

come from inspiration 

outside of video games. 

Ayn Rand novels. 

Mythology. Psychology. 

Heavy metal album 

covers. Playgrounds. 

Anthropology. Organized 

crime films. The 

possibilities are endless, 

and a unique setting can 

go a long way in making 

a memorable game.” 

Frase 

Livros 

Filmes 

Antropologia 

Psicologia 

Música 
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Locais de recreio 

Temáticas de um 

mundo/ nível original 

Violência “Além do franchise Grand 

Theft Auto que referi 

anteriormente, não só por 

ter aberto as portas a um 

novo género, mas 

também por abordar 

temáticas, até então, 

pouco habituais na 

indústria como o sexo, as 

drogas e a violência, 

existem inúmeros 

exemplos na indústria de 

universos originais. 

LittleBigPlanet (PS3), o 

Wii Fit (Nintendo Wii), 

Patapon e LocoRoco 

(PSP), Portal (Valve / 

PC), Braid (Number None 

/ PC), o franchise Guitar 

Hero (em especial por ter 

acrescentado um novo 

periférico e ter colocado a 

música “jogável”) e as 

séries Os Sims, Buzz! e 

SingStar são exemplos 

de outros jogos que 

aquando do seu 

lançamento podíamos 

considerar como 

verdadeiramente originais 

e por apresentarem 

universos ou mecânicas 

inéditas na indústria.” 

Frase 

Sexo 

Drogas 

Música 

 

Características de um 

mundo/ nível original 
Inédito 

“LittleBigPlanet (PS3), o 

Wii Fit (Nintendo Wii), 

Patapon e LocoRoco 

(PSP), Portal (Valve / 

PC), Braid (Number None 

/ PC), o franchise Guitar 

Hero (em especial por ter 

acrescentado um novo 

periférico e ter colocado a 

música “jogável”) e as 

Frase 
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séries Os Sims, Buzz! e 

SingStar são exemplos 

de outros jogos que 

aquando do seu 

lançamento podíamos 

considerar como 

verdadeiramente originais 

e por apresentarem 

universos ou mecânicas 

inéditas na indústria.” 

Criativo 

“Mundo graficamente 

criativo que me ofereça a 

possibilidade de criar e 

personalizar o meu 

avatar, completar 

missões diversas e 

interagir com outros 

personagens.” 

Frase 

Detalhado 

“Os pormenores, as 

cores, a harmonia ou a 

"desarmonia" deixaram-

me fascinada.” 

Frase 

Coeso 

“For a world, this typically 

seems to imply that the 

world's creator put some 

thought into its history, 

which had the effect of 

bringing the various 

elements together into a 

cohesive whole.” 

Frase 

Divertido 

“Algo que seja giro e 

divertido de fazer, que 

relaxe ou entretenha e 

que não frustre ou seja 

irritante de fazer.” 

Frase 

Memorável 

“The possibilities are 

endless, and a unique 

setting can go a long way 

in making a memorable 

game.” 

Frase 

Clichés 

 

Mundo de Fantasia 

Medieval 

“Dada a forma como a 

industria dos videojogos 

parece inundada em 

clichés de Batalha na 

Segunda Guerra Mundial 

/ Mundo de Fantasia 

Frase 

Segunda Guerra 

Mundial 
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Futuro Pós-Apocalíptico 

Medieval / Futuro Pós-

Apocalíptico, suponho 

que a definição um 

mundo original num 

videojogo será qualquer 

um que não faça com 

que o jogador comum se 

relembre de pelo menos 

5 títulos diferentes 

passados no mesmo 

cenário.” 

 

Tabela 42: Análise de conteúdo: Mundo/ Nível original 

 

 

Exemplos de videojogos com mundos/ 

níveis originais referidos pelos 

entrevistados 

Bard's tale III 

BioShock 

Braid 

Buzz! (Série) 

Dragon Age: Origins 

Emperor of the Fading Suns 

Final Fantasy (Série) 
 

Final Fantasy Tactics 

Grand Theft Auto (Série) 

Grim Fandango 

Guitar Hero (Série) 

Indigo Prophecy 

LittleBigPlanet 

LocoRoco 

Monkey Island (Série) 

Patapon 
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Planescape: Torment 

Portal 

Psychonauts 

SingStar (Série) 

The Elder Scrolls (Série) 

The Sims (Série) 

The Witcher 

Uncharted 2  

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 

Wii Fit 

World of Warcraft 

Worms 

X-COM: UFO Defense 

 

Tabela 43: Exemplos de Mundos/ Níveis Originais 
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Anexo 12 – Análise de Conteúdo: Videojogo inovador 

 

Conceitos Categorias Subcategorias Indicadores 
Unidades de 

Registo 

Videojogo Inovador 

 

Características de um 

videojogo inovador 

Pioneiro 

“Deu a oportunidade de 

fazer coisas novas nunca 

antes feitas e explorar 

algo que era pouco 

explorado nos 

videojogos, o mundo 

musical.” 

Frase 

Original 

“Algo que não seja 

imitação directa ou uma 

tentativa de "ordenhar" 

algo que seja o sabor do 

mês, desde o World of 

Warcraft ou o livro para 

“putos” que tem boa 

publicidade e que toda a 

gente vai comprar e ler e 

dizer que é excelente, 

mesmo que seja a pior 

porcaria literária que 

haja.” 

Frase 

Referência 

“Um jogo é realmente 

inovador quando 

apresenta algo novo e 

que depois consegue 

uma afirmação plena no 

mercado, ou seja, um 

sistema ou mesmo uma 

ferramenta que depois 

serve de impulso a outras 

produtoras para 

desenvolver projectos 

com base nessa 

inovação.” 

Frase 

Variado 

“It was innovative in how 

it combined the RPG, 

FPS and driving/racing 

genres successfully into 

one game.” 

Frase 



216 

 

Interactivo 

“Interacção dos próprios 

movimentos do jogador 

no jogo.” 

Frase 

Não Linear 

“Numa altura em que os 

amantes de videojogos 

estavam tão habituados a 

progressões lineares 

entre níveis e a 

objectivos sempre 

definidos, a liberdade em 

GTA3 foi uma lufada de 

ar fresco nunca vista até 

então.” 

Frase 

História 

Enredo envolvente 

 

“Jogo que apresente 

desafios inesperados, 

personagens complexas, 

diálogos cativantes e um 

enredo envolvente.” 

Frase 

Personagens 

complexos 

Diálogos cativantes 

Desafios inesperados 

Uso de sequências de 

acontecimentos para o 

desenvolvimento da 

história  
“System Shocks 2 use of 

audio as a primary means 

of story-telling, Half-Life’s 

scripted sequences as a 

primary means of story-

telling. Might have been 

done before but I don't 

think they will have been 

used so frequently or 

executed as well before 

these games.” 

Frase 

Uso de sequências de 

acontecimentos para a 

caracterização dos 

personagens 

Uso de gravações 

áudio para o 

desenvolvimento da 

história 

Uso de gravações 

áudio para a 
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caracterização dos 

personagens 

Cenário 

 

Factor de distinção 
“If we're talking strictly 

about story innovation, an 

original setting is a great 

start. We've all seen our 

share of the standard 

fantasy and science 

fiction settings in games. 

But then there are other 

games like God of War, 

Psychonauts, BioShock, 

Brutal Legend and Okami 

which offer a unique 

setting and aesthetic.” 

Frase Ponto de partida para a 

elaboração de um 

enredo inovador 

Grafismo 

Factor de distinção 

 

“ Tem que ser um 

videojogo original e 

nunca antes feito... o que 

hoje em dia é 

complicado. Mas nem 

que seja a parte gráfica 

que o vai tornar 

diferente!” 

Frase 

Recurso ao grafismo 

ultra-realista 

 

“Um jogo pode ser 

inovador na forma como 

conta a história, no 

grafismo ultra-realista 

(como aconteceu com o 

FPS Crysis quando foi 

lançado), pode ser 

inovador pela sua 

jogabilidade, pelos 

objectivos que apresenta, 

etc.” 

Frase 

Jogabilidade 

Factor de distinção 

“A game that has 

gameplay elements I've 

not seen before.” 

Frase 

 

Nova mecânica de jogo 

“The same way I would 

define any other 

innovation, I suppose: 

any game that attempts 

something new, whether 

it's a new game mechanic 

or a new setting, could be 

considered innovative.”  

Frase 
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Relevância da nova 

mecânica de jogo 

“The degree of innovation 

would depend on how 

significant the elements 

are to gameplay.” 

Frase 

Opções de 

customização 

Ferramentas de 

customização 

“I thought Starcraft, 

Neverwinter Nights, 

Quake, and Half-Life all 

took the 

modding/customization 

tools to a new level.” 

Frase 

Conteúdo criado pelos 

jogadores 

“BioWare's Neverwinter 

Nights because of its 

toolset and versatile 

multiplayer. Its persistent 

worlds were around 

before the MMO 

revolution, regardless of 

being fan-made.” 

Frase 

Novas estruturas e 

formas de negócio 
Acesso aos videojogos 

“A inovação como referi 

pode também afectar 

estruturas e forma de 

negócio, que ainda que 

não estejam directamente 

relacionadas com o jogo 

em si mesmo, irão alterar 

a forma como vamos 

poder aceder aos 

mesmos, e aí 

encontramos por 

exemplo a distribuição 

digital.” 

Frase 

 

Tabela 44: Análise de conteúdo: Videojogo Inovador 
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Exemplos de videojogos inovadores 

referidos pelos entrevistados 

BioShock 

Braid 

Brutal Legend 

Call of Duty (Series) 

Crysis 

Elder Scrolls III: Morrowind 

Fallout 1 

Final Fantasy (Série) 

Final Fantasy I 

Final Fantasy 

Tactics 

Guitar Hero 

God of War 

Grand Theft Auto (Série) 

 

Grand Theft 

Auto 3 

Grand Theft 

Auto Vice City 
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Half-Life 

Heavenly Sword  

Homeworld 

Mario Bros. 

Metal Gear Solid 

Knights of the Old Republic I 

Neverwinter Nights 

Okami 

Psychonauts 

Quake 

Rise of Legends 

Starcraft 

System Shocks 2  
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The Sims 

The Witcher 

Uncharted (Série) 

Wii Sports 

 

Wing Commander III 

 

Tabela 45: Exemplos de Videojogo Inovadores 
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Anexo 13 – Análise de Conteúdo: Importância do Enredo num Videojogo 

 

Conceitos Categorias Subcategorias Indicadores  Unidades de 

Registo  

O enredo é um 

elemento importante/ 

decisivo num 

videojogo 

Indícios da 

importância do enredo 

num videojogo 

Interesse humano por 

histórias 

“Humans gravitate 

towards stories in all 

forms. We are story-

telling creatures; it’s 

pretty much wired into 

our DNA.” 

Frase 

Avanços tecnológicos  

“A indústria de 

videojogos sofreu 

enormes mudanças, 

especialmente nas duas 

últimas décadas, quer 

em termos tecnológicos, 

mas também ao nível da 

própria maturidade de 

todos os actores que se 

movem neste universo 

(jogadores, equipas de 

desenvolvimento, 

editoras, retalhistas, 

jornalistas, etc.). Os 

jogos há muito que 

deixaram de ser 

considerados como um 

passatempo destinado a 

crianças, ou a pessoas 

de um nicho da 

sociedade. As crianças 

e os jovens jogadores 

que assistiram ao boom 

desta indústria nas 

décadas de 80 e 90 são 

agora jovens adultos, e 

os videojogos continuam 

a fazer parte da lista de 

actividades que ocupam 

os seus tempos livres.” 

 

Frase 

Mudança de maturidade 

de todos actores 

Massificação da 

indústria de videojogos 

 “Com a massificação da 

indústria, existiu também 

a necessidade das 

produtoras responderem 
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Diversificação da 

indústria de videojogos 

a novas exigências e, tal 

como acontece na 

música, no cinema e até 

na literatura, também os 

videojogos procuram 

diversificar a sua oferta 

com géneros para todos 

os gostos, idades e 

objectivos.” 

 Solução para 

corresponder às novas 

exigências dos 

jogadores 

Popularidade dos 

videojogos com enredos 

bem desenvolvidos 

“I think story is 

important and you’ve 

only got to look at the 

popularity of titles like 

the Bioshock and Half-

Life games or the Final 

Fantasy series to see 

that it’s important to a lot 

of other gamers, too.” 

Frase 

Utilidade do enredo 

num videojogo 

O enredo funciona como 

um incentivo para o 

jogador experimentar o 

videojogo 

“É através do enredo 

que se vai desenvolver 

uma história! É essa 

mesma história que vai 

dar o interesse ao jogo, 

ou não... É o que o vai 

tornar interessante ao 

ponto das pessoas 

quererem comprá-lo!”  

Frase 

O enredo desperta a 

curiosidade e interesse 

do jogador 

“Sim é importante. É o 

enredo que "prende" o 

jogador ao jogo, 

despertando uma 

curiosidade sobre o 

desenrolar da acção.” 

 

Frase 
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“Gosto de assistir ao 

desenrolar da história, à 

medida que vou 

jogando, pois quanto 

mais apelativa for a 

história, mais 

incentivada fico para 

jogar.”  

Frase 

O enredo proporciona a 

imersão do jogador na 

realidade do videojogo 

“Os jogadores querem 

algo que mexa com as 

suas próprias emoções, 

que os faço questionar e 

pensar sobre um 

determinado assunto ou 

experiência, querem 

envolver-se com as 

personagens, querem 

ser levados pela teia dos 

diálogos e “sentir” o jogo 

como algo que não se 

esgota na sua própria 

mecânica.” 

Frase 

O enredo funciona como 

fio condutor dos 

acontecimentos do 

videojogo 

“Tem que ter uma 

história diferente, 

original, explícita (não 

confusa) e tem que ter 

princípio (objectivo do 

jogo), meio (o enredo) e 

o fim (finalidade do 

jogo)!” 

 

Frase 

 

O enredo proporciona 

entretenimento 

“Telling a story may add 

entertainment value to 

your game and further 

immerse the player in 

the world you have 

created.” 

Frase 

A importância do 

enredo é relativa 

Depende do género do 

videojogo 

 

 

“Dependo do género 

(num título desportivo, 

por exemplo, é quase 

irrelevante), mas 

globalmente é correcto e 

apropriado considerar o 

enredo como uma das 

características mais 

importantes de um 

videojogo.” 

Frase 
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Depende dos objectivos 

dos criadores do 

videojogo 

“The more determined 

you are to build your 

game around a story, 

the more important the 

quality of that story 

becomes.” 

Frase 

Depende da 

jogabilidade do 

videojogo 

“It's the secondary 

element, gameplay is 

the first element. It's 

what separates a 

videogame from a 

movie. You're a part of 

the game world and 

interact with it, if the 

interaction isn't there, it 

isn't really a game. If a 

game has a really good 

story I might be willing to 

put up with less than 

stellar gameplay, but I'm 

getting sick and tired of 

poor gameplay (in the 

RPG genre specifically, 

but I really can't 

remember the last time I 

played a challenging 

game).” 

Frase 

“Sim, porque muitas das 

vezes não importa 

quanto mau é o jogo em 

termos de gráficos, ou 

jogabilidade... Se o 

enredo for bom perdoa-

se quase de tudo.” 

 

Frase 

Depende das 

motivações do jogador 

“Já joguei muitos jogos 

em que o enredo se 

tornou a principal razão 

para prosseguir num 

título que não gostasse 

muito e joguei ainda 

mais jogos em que a 

história era 

completamente 

desinteressante mas 

tudo o resto me levava a 

continuar simplesmente 

pelo prazer de jogar.” 

Frase 

“Sim, principalmente se Frase 
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o objectivo do jogador 

for ter uma experiência 

de jogo mais complexa. 

Ou seja, é decisivo em 

RPGs e jogos de 

estratégia (porque é o 

enredo que permite o 

jogador "entrar" 

verdadeiramente no 

mundo do jogo), mas 

não será tão 

fundamental em jogos 

como Tetris e afins em 

que o objectivo do 

jogador é puramente o 

entretenimento fácil.” 

Problemas na criação 

do enredo de um 

videojogo 

Falta de organização no 

processo criativo 

“The problem we’re 

facing at the moment is 

that the process 

revolving around the 

creation of game stories 

needs to be given lot 

more care and attention. 

Narrative in games is 

often the last thing 

thought of and the first 

thing pulled apart during 

the ravages of games 

development. 

Professional writers are 

often brought in too late 

(if they’re even brought 

in at all) and story 

suffers as a result.” 

Frase 

Argumentistas 

profissionais entram 

tarde no projecto 

Qualidade do enredo 

sofre 

 

Figura 107: Análise de Conteúdo: O enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo 
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Exemplos de videojogos cujo enredo é um 

elemento importante/ decisivo 

Assassin´s Creed 

BioShock 

Dragon Age: Origins 

Final Fantasy (Série) 

Half-Life (Série) 

Heavy Rain 

Mass Effect 

Metal Gear Solid (Série) 

Super Mario Land 

 

Tabela 46: Exemplos de videojogos cujo enredo é um elemento importante/ decisivo 
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Anexo 14 - Correio electrónico para a argumentista profissional de videojogos 

Research Project: Video Games - Narrative, Story and Characters 

 

Hello! 

 

My name is Pedro Marques. I am a graduate student of Communication Sciences at the School of 

Social and Political Sciences in Lisbon, Portugal. 

 

Site: http://www.utl.pt/pagina.php?area=20 

 

First of all, I want to thank you for your time and to express how much I admire your work. The reason 

why I am contacting you is because I am doing a project regarding videogames, namely about their 

story element.  

 

My purpose is to identify the main points that can make a video game´s story original and interesting 

and if the story element of video games is indeed important for the gamers in general.  

 

I was hoping that you could help my research by answering the following questions: 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame?  Why? 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

 

I want to thank you again for your time and your support. 

 

Best regards, 

 

Pedro Marques 
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Anexo 15 – Respostas da argumentista profissional de videojogos 

 

1) Rhianna Pratchett, argumentista profissional de videojogos  

 

Sítio: 

 http://www.rhiannapratchett.com/index.php  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame?  Why? 

 I think story is important and you‟ve only got to look at the popularity of titles like the Bioshock 

and Half-Life games or the Final Fantasy series to see that it‟s important to a lot of other gamers, too. 

Humans gravitate towards stories in all forms. We are story-telling creatures; it‟s pretty much wired 

into our DNA. The problem we‟re facing at the moment is that the process revolving around the 

creation of game stories needs to be given lot more care and attention. Narrative in games is often the 

last thing thought of and the first thing pulled apart during the ravages of games development. 

Professional writers are often brought in too late (if they‟re even brought in at all) and story suffers as 

a result.   

  

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

I think a game which pushes the boundaries in one or more areas. This could be in 

cinematics, like Heavenly Sword or the Uncharted games, level design in something like Psychonauts, 

or even environmental storytelling, which was an area that Bioshock really pushed forward. I don‟t 

think a game needs to do everything well to be considered innovative. It just has to have that all 

important (and very illusive) stand-out „Wow!‟ factor. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

I think Bioshock (obviously) created a very interesting world and Vampire: Bloodlines had 

some great levels in it – particularly the haunted house level and the first time you meet a werewolf. 

Uncharted 2 had some beautiful levels, too. It really made me wish that I didn‟t have to shoot anything 

and I could just sit and watch them. I could have ridden the train level for hours! 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

 

I‟m a huge, huge fan of Psychonauts. It really embraced level design as storytelling, in a way I 

don‟t think has been done as successfully since. It managed to be both very funny and very touching, 

which is a truly rare combination to pull off. It‟s one of my top 5 games of all time for that very reason.  
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Anexo 16 - Correio electrónico para os comentadores profissionais e amadores de 

videojogos  

 

Research Project: Video Games - Narrative, Story and Characters 

 

Hello! 

 

My name is Pedro Marques. I am a graduate student of Communication Sciences at the School of 

Social and Political Sciences in Lisbon, Portugal. 

 

Site: http://www.utl.pt/pagina.php?area=20 

 

First of all, I want to thank you for your time and to express how much I admire your work. The reason 

why I am contacting you is because I am doing a project regarding videogames, namely about their 

story element.  

 

My purpose is to identify the main points that can make a video game´s story original and interesting 

and if the story element of video games is indeed important for the gamers in general.  

 

I was hoping that you could help my research by answering the following questions: 

 

5. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame?  Why? 

 

6. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

 

7. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

 

8. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

 

I want to thank you again for your time and your support. 

 

Best regards, 

 

Pedro Marques 
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Projecto de Pesquisa: Videojogos: Narrativa, História e Personagens 

 

Olá! 

 

O meu nome é Pedro Marques. Sou estudante do 3º Ano do Curso Superior de Ciências da 

Comunicação na Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

 

Sítio: http://www.iscsp.utl.pt/ 

 

Em primeiro lugar, quero felicitar-vos pela excelência do vosso trabalho. 

 

O motivo por que vos contacto é porque estou a realizar um projecto relacionado com videojogos, 

nomeadamente a nível dos seus enredos, o qual deverá ser entregue ao regente da cadeira até 20 de 

Novembro. 

 

O meu objectivo é identificar (1) os pontos principais que tornam um enredo de um videojogo 

particularmente original e interessante e (2) de que forma o enredo é um factor crítico para o sucesso 

do videojogo junto da comunidade de jogadores. 

 

Tendo em conta a vossa experiência relativamente a esta temática, venho por este meio solicitar o 

vosso apoio na minha pesquisa. Para o efeito, sugiro as seguintes questões, que uma vez 

respondidas constituirão a base da análise que pretendo elaborar: 

 

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

 

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

 

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

 

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

 

Agradeço-vos antecipadamente a vossa disponibilidade e apoio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Pedro Marques 

 

 

 

http://www.iscsp.utl.pt/
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Anexo 17 - Respostas dos comentadores profissionais e amadores de videojogos  

 

1) Bruno Mendonça, editor da revista BGamer 

 

Sítio: 

 http://www.bgamer.pt  

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante / decisivo num videojogo? Porquê? 

Dependo do género (num título desportivo, por exemplo, é quase irrelevante), mas 

globalmente é correcto e apropriado considerar o enredo como uma das características mais 

importantes de um videojogo. A indústria de videojogos sofreu enormes mudanças, especialmente 

nas duas últimas décadas, quer em termos tecnológicos, mas também ao nível da própria maturidade 

de todos os actores que se movem neste universo (jogadores, equipas de desenvolvimento, editoras, 

retalhistas, jornalistas, etc.). Os jogos há muito que deixaram de ser considerados como um 

passatempo destinado a crianças, ou a pessoas de um nicho da sociedade. As crianças e os jovens 

jogadores que assistiram ao boom desta indústria nas décadas de 80 e 90 são agora jovens adultos, 

e os videojogos continuam a fazer parte da lista de actividades que ocupam os seus tempos livres. 

Com a massificação da indústria, existiu também a necessidade das produtoras responderem a 

novas exigências e, tal como acontece na música, no cinema e até na literatura, também os 

videojogos procuram diversificar a sua oferta com géneros para todos os gostos, idades e objectivos. 

Neste sentido a história é um elemento cada vez mais importante e valorizado pelos 

jogadores. O simples divertimento já não basta. Os jogadores querem algo que mexa com as suas 

próprias emoções, que os faço questionar e pensar sobre um determinado assunto ou experiência, 

querem envolver-se com as personagens, querem ser levados pela teia dos diálogos e “sentir” o jogo 

como algo que não se esgota na sua própria mecânica. Se atentarmos a alguns dos jogos que têm 

uma história marcante, podemos verificar que quase todos eles são autênticos fenómenos de culto: 

as séries Metal Gear Solid, Half-Life, Final Fantasy e Assassin's Creed, BioShock, Mass Effect, 

Dragon Age: Origins, isto só para referir alguns títulos mais actuais. Heavy Rain, que será lançado no 

início do próximo ano na PlayStation 3, promete ser igualmente uma referência neste capítulo, no 

entanto pretende ir ainda mais além ao colocar a história e as emoções do jogador no centro do jogo. 

David Cage, o grande mentor de Heavy Rain, diz que se vai tratar da primeira verdadeira narrativa 

interactiva, abrindo caminho para criação de um novo género na indústria. Acima de tudo Cage 

pretende criar uma narrativa interactiva para uma audiência madura. Resta apenas saber se a 

indústria estará realmente preparada para receber um projecto desta natureza. Pessoalmente 

considero que sim… 

Peter Molyneux, presidente da Lionhead e uma das grandes figuras da indústria, disse 

recentemente sobre este assunto que a melhor história de sempre irá surgir através de um jogo de 

computador, acrescentado ainda que a melhor história alguma vez contada será diferente de pessoa 

para pessoa. Esta afirmação é mais complexa do que parece há primeira vista, remetendo para a 

evolução dos sistemas de inteligência artificial, para as diferentes escolhas (e consequências) que 

http://www.bgamer.pt/
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podem ser adoptadas por um jogador quando “segue” uma experiência interactiva como já são alguns 

dos videojogos da actualidade. 

 

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo? 

Um videojogo inovador é uma experiência interactiva que tem a capacidade de introduzir 

qualquer novidade relevante na gestão ou no modo como os jogadores se relacionam com a 

experiência que lhes é apresentada. Podemos falar de inovação em diferentes patamares, mais ou 

menos relevantes e com impacto diferenciado. O surgimento do 3D na década de 90, assim como os 

novos sistemas de armazenamento de dados (o CD-Rom primeiro e depois o DVD) são exemplos de 

inovações fulcrais que ajudaram a conduzir a indústria para o cenário presente dos nossos dias. A 

massificação da internet e a sua aplicação nos videojogos (quer nos PC, como nas consolas – neste 

caso a Dreamcast da Sega foi pioneira) é também um exemplo referido por muitos especialistas de 

uma inovação de extrema importância. Mais recentemente a Wii apresentou aos jogadores uma nova 

forma de eles controlarem as suas acções “in-game”, através de um periférico de reconhecimento dos 

movimentos. Um jogo é realmente inovador quando apresenta algo novo e que depois consegue uma 

afirmação plena no mercado, ou seja, um sistema ou mesmo uma ferramenta que depois serve de 

impulso a outras produtoras para desenvolver projectos com base nessa inovação. A série GTA é um 

exemplo, pois deu origem à aplicação do conceito “sandbox” nos videojogos, isto é, um universo de 

livre exploração por parte do jogador, sem que este esteja obrigado a seguir um caminho linear e com 

a possibilidade de realizar múltiplas tarefas e acções em qualquer momento. Nasceu um novo género 

e tal como tinha acontecido no passado com outros géneros (RPG, FPS, etc.), esta foi uma inovação 

importante. Mais isto é apenas a ponta do icebergue, pois como referi existem vários níveis em 

termos de inovação nos videojogos. Um jogo pode ser inovador na forma como conta a história, no 

grafismo ultra-realista (como aconteceu com o FPS Crysis quando foi lançado), pode ser inovador 

pela sua jogabilidade, pelos objectivos que apresenta, etc. No futuro existem já alguns “portas 

inovadores” entreabertas, como é o caso do Project Natal em desenvolvimento pela Microsoft. A 

inovação como referi pode também afectar estruturas e forma de negócio, que ainda que não estejam 

directamente relacionadas com o jogo em si mesmo, irão alterar a forma como vamos poder aceder 

aos mesmos, e aí encontramos por exemplo a distribuição digital. 

 

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Além do franchise Grand Theft Auto que referi anteriormente, não só por ter aberto as portas 

a um novo género, mas também por abordar temáticas, até então, pouco habituais na indústria como 

o sexo, as drogas e a violência, existem inúmeros exemplos na indústria de universos originais. 

LittleBigPlanet (PS3), o Wii Fit (Nintendo Wii), Patapon e LocoRoco (PSP), Portal (Valve / PC), Braid 

(Number None / PC), o franchise Guitar Hero (em especial por ter acrescentado um novo periférico e 

ter colocado a música “jogável”) e as séries Os Sims, Buzz! e SingStar são exemplos de outros jogos 

que aquando do seu lançamento podíamos considerar como verdadeiramente originais e por 

apresentarem universos ou mecânicas inéditas na indústria. 
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4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Um enredo interessante num videojogo é uma história com as mesmas características de 

uma boa história de um filme ou de um livro. Tem que ser obrigatoriamente um enredo que consiga 

mexer com as emoções dos jogadores, que consiga ser intenso e cativante, ao mesmo tempo que 

tem a capacidade de criar tendências ao invés de as seguir. Como referi anteriormente, o enredo de 

BioShock, Dragon Age: Origins, da série Metal Gear Solid e, futuramente, de Heavy Rain, são 

exemplos de enredos interessantes.  

 

2) Daniel Floyd, criador do blogue “Talking About These” 

 

Sítios: 

 http://videogamesand.blogspot.com/ 

 http://www.youtube.com/user/kirithem 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why?  

It all depends on the game. There are many, many great games out there without a shred of 

story to them. Not all kinds of games are narrative-driven. But if a game does try to tell a story, then 

the quality of that story is going to affect the quality of the game. Telling a story may add entertainment 

value to your game and further immerse the player in the world you have created. Or, if your story isn't 

up to the task, it may bore him and make him think less of your game. The more determined you are to 

build your game around a story, the more important the quality of that story becomes. 

 

2. What would be your definition of an innovative video game? Could you give an example?  

The same way I would define any other innovation, I suppose: any game that attempts 

something new, whether it's a new game mechanic or a new setting, could be considered innovative. If 

we're talking strictly about story innovation, an original setting is a great start. We've all seen our share 

of the standard fantasy and science fiction settings in games. But then there are other games like God 

of War, Psychonauts, BioShock, Brutal Legend and Okami which offer a unique setting and aesthetic.  

 

3. What would be your definition of an original world/ level? Could you give an example?  

Any type of environment or setting we haven't seen (many times) before. Again, we've seen 

lots of 1940s Europe and post-apocalyptic North America. But occasionally, a game will take us 

somewhere new. Most often, it seems these original world ideas come from inspiration outside of 

video games. Ayn Rand novels. Mythology. Psychology. Heavy metal album covers. Playgrounds. 

Anthropology. Organized crime films. The possibilities are endless, and a unique setting can go a long 

way in making a memorable game. 

 

 

 

http://videogamesand.blogspot.com/
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4. What would be your definition of an interesting story? Could you give an example? 

I can't give you much of an answer here: a good story is a good story. An interesting story can 

come from any game if the storyteller knows what he is doing. As in film, every genre of games has 

the potential to offer a great story. And as game continue to grow, I expect we'll see many more. 

 

3) Bennett White (conhecido como Bennett The Sage), comentador de videojogos do sítio 

“That Guy With The Glasses” 

 

Sítios: 

 http://www.thatguywiththeglasses.com/ 

 http://www.thatguywiththeglasses.com/videolinks/bt/the-sage 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why?  

The story is important, but depending on the game. Games like Rock Band and sports sims 

really don't need a story mode or of the ilk. But when a game gives you a reason to do what you are 

supposed to do in the form of plot progression or characterization, then it becomes a deciding factor in 

the quality of the game. Some may say that you don't need a reason to mow down countless people 

with an M60 or what have you, but when the game shows you pre-rendered cutscenes or have named 

characters with established personal relationships with your character, then that "you don't need 

mindset" becomes a waste of the developers time. They put all of this meticulous effort into the 

material, only to have you not be bothered to care? That's bullshit. 

 

2. What would be your definition of an innovative video game? Could you give an example?  

An innovative video game would have to be one that either invents or defines a genre. The 

first Guitar Hero I would call an innovative game, and there are waaaayyy too many games to name 

that have helped pave the road for the future of gaming, like Mario Bros. and Metal Gear Solid and 

Final Fantasy I. 

 

3. What would be your definition of an original world/ level? Could you give an example?  

A lot of Tim Schafer's work revolves around original level and world design. His games are 

immediately recognizable and distinguishable because they look so different from any other game. But 

if you pressed me to name a world/level that stood out in my mind the most for originality, it would 

have to be Indigo Prophecy's entire setting. I don‟t know why, but a lot of games neglect snow fallen 

landscapes or level design and it‟s a shame. Indigo Prophecy's world was stark, cold, somber and 

desperate, and I haven't played a game that could emulate it since. 

 

4. What would be your definition of an interesting story? Could you give an example? 

BioShock immediately comes to mind when someone says "interesting story", but that's a 

knee jerk response. Its dealings with grandiose subjects of the human condition and of redemption 

http://www.thatguywiththeglasses.com/
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was handled magnificently, even if its allusions to Ayn Rand were Ham Handed. An interesting story, 

to me, is first and foremost about the character(s) and why we, as the players, should care about 

them. If the story maintains a constant flow of information and characterization, and spicing it up with 

mystery, then I'm inclined to call it an interesting story. 
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Anexo 18 - Correio electrónico para jogadores portugueses 

 

Projecto de Pesquisa: Videojogos: Narrativa, História e Personagens 

 

Olá! 

 

O meu nome é Pedro Marques. Sou estudante do 3º Ano do Curso Superior de Ciências da 

Comunicação na Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

 

Sítio: http://www.iscsp.utl.pt/ 

 

Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe o tempo disponibilizado. 

 

O motivo por que vos contacto é porque estou a realizar um projecto relacionado com videojogos, 

nomeadamente a nível dos seus enredos, o qual deverá ser entregue ao regente da cadeira até 20 de 

Novembro. 

 

O meu objectivo é identificar (1) os pontos principais que tornam um enredo de um videojogo 

particularmente original e interessante e (2) de que forma o enredo é um factor crítico para o sucesso 

do videojogo junto da comunidade de jogadores. 

 

Venho por este meio solicitar o seu apoio na minha pesquisa. Para o efeito, sugiro as seguintes 

questões, que uma vez respondidas constituirão a base da análise que pretendo elaborar: 

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

 

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

 

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

 

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

 

Agradeço-lhe antecipadamente a vossa disponibilidade e apoio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Pedro Marques 

 

 

 

http://www.iscsp.utl.pt/
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Anexo 19 - Respostas dos jogadores portugueses 

 

1) Ana Catarina Elias, aluna do 3º ano do curso de Ciências da Comunicação no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP)  

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

Na maioria das vezes, sim. Não gosto de jogar jogos que não tenham qualquer história, pois 

isso é desmotivante para mim como jogadora. Gosto de assistir ao desenrolar da história, à medida 

que vou jogando, pois quanto mais apelativa for a história, mais incentivada fico para jogar. Claro que 

muitas vezes jogo aqueles jogos sem qualquer história, os "Silly games", mas tenho essa noção, ou 

seja, quando quero algo leve, non-sense e apenas porque não me apetece algo complexo escolho 

esses jogos. Mas não são os meus favoritos! 

  

 2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

Guitar Hero, pois foi algo inteiramente novo. Deu a oportunidade de fazer coisas novas nunca 

antes feitas e explorar algo que era pouco explorado nos videojogos, o mundo musical. A música, que 

é parte importante de um videojogo, agora passou a ser O videojogo é uma óptima ideia. Outro jogo 

inovador foi o The Sims pois foi um novo tipo de jogo que não existia na altura. Um videojogo 

inovador é algo que é uma" pedrada no charco", algo novo e que nunca tinha sido utilizado antes. Ou 

algo já antigo mas reinventado. 

  

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Algo que me faça dizer UAU! Depende muito do jogo e do seu estilo. Lembro-me de jogar 

Final Fantasy e ficar deslumbrada com o mundo do jogo. Os pormenores, as cores, a harmonia ou a 

"desarmonia" deixaram-me fascinada. Um nível original é aquele que surpreende o jogador sempre 

que apareça e que o faça dizer UAU, por mais vezes que já tenha passado por ele.  É um marco no 

jogo, que o jogador se lembrará sempre quando pensar neste jogo. 

  

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Um enredo interessante tem de ter algo misterioso. Algo que faça o jogador querer jogar, 

querer avançar para saber o que vai acontecer no fim. Final Fantasy é um dos melhores exemplos 

que conheço. Qualquer um.  

 

2) Erica Franco, aluna do 3º ano do curso de Ciências da Comunicação no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP)  

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

Sim, principalmente se o objectivo do jogador for ter uma experiência de jogo mais complexa. 

Ou seja, é decisivo em RPGs e jogos de estratégia (porque é o enredo que permite o jogador "entrar" 
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verdadeiramente no mundo do jogo), mas não será tão fundamental em jogos como Tetris e afins em 

que o objectivo do jogador é puramente o entretenimento fácil. 

  

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo? 

Jogo que apresente desafios inesperados, personagens complexas, diálogos cativantes e um 

enredo envolvente.  Ex: Rise of Legends. 

  

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Mundo graficamente criativo que me ofereça a possibilidade de criar e personalizar o meu 

avatar, completar missões diversas e interagir com outros personagens. Ex: World of Warcraft. 

   

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo?  

Enredo que faça o jogador sentir-se parte da realidade do jogo e que desperte o interesse em 

continuar a desvendar mais pormenores sobre história a cada nível/ desafio. Ex: Final Fantasy VII. 

 

3) Daniel Salgueiro, aluno do 2º ano do curso de Assessoria e Tradução do Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) 

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

É um elemento tão importante como qualquer outro: pode ajudar a tornar o jogo numa 

experiência única ou pode ser perfeitamente dispensável quando comparado àquilo que o jogo pode 

oferecer. Já joguei muitos jogos em que o enredo se tornou a principal razão para prosseguir num 

título que não gostasse muito e joguei ainda mais jogos em que a história era completamente 

desinteressante mas tudo o resto me levava a continuar simplesmente pelo prazer de jogar. 

  

 2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

Suponho que seja a mesma definição usada para qualquer outro meio: algo que abale as 

noções estabelecidas até ao momento como, por exemplo, o polémico Grand Theft Auto 3 que 

ofereceu aos seus jogadores algo de verdadeiramente único: uma cidade inteira para explorarem com 

uma infinidade de possibilidades desde completar objectivos específicos para progredir no jogo, 

divagar por outras metas secundárias, encontrar objectos escondidos, ganhar dinheiro extra 

conduzindo táxis e ambulâncias ou pura e simplesmente começar a disparar contra tudo o que se 

mexesse. Numa altura em que os amantes de videojogos estavam tão habituados a progressões 

lineares entre níveis e a objectivos sempre definidos, a liberdade em GTA3 foi uma lufada de ar 

fresco nunca vista até então. 

  

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Dada a forma como a industria dos videojogos parece inundada em clichés de Batalha na 

Segunda Guerra Mundial / Mundo de Fantasia Medieval / Futuro Pós-Apocalíptico, suponho que a 

definição um mundo original num videojogo será qualquer um que não faça com que o jogador 

http://www.iscap.ipp.pt/
http://www.iscap.ipp.pt/
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comum se relembre de pelo menos 5 títulos diferentes passados no mesmo cenário. Pessoalmente, 

creio que os mundos mais originais que vi foram os presentes num jogo chamado Psychonauts, em 

que cada nível não era apenas uma série de obstáculos com uma “paisagem” diferente, mas antes 

uma representação das mentes nas quais o protagonista entrava, cada uma com “regras” e aspectos 

distintos a que o jogador tinha de se adaptar à medida que progredia no jogo, tornando cada novo 

nível numa experiência única enquanto mantinha o interesse de uma forma constante. 

  

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Mais uma vez, é a mesma definição de outros meios: um bom enredo tem de ter personagens 

bem desenvolvidas, uma história empolgante e uma fluidez natural ao longo de toda a narrativa. No 

entanto, este último aspecto pode ser o mais difícil de conseguir num jogo uma vez que o ritmo a que 

a história prossegue depende muitas vezes do ritmo a que o jogador escolhe prosseguir na narrativa, 

pelo que são geralmente os programadores que têm de procurar moldar o seu jogo à volta dessa 

possibilidade ao mesmo tempo que tentam acomodar outros jogadores que não sigam pela mesma 

via, o que frequentemente envolve sacrifícios na história. 

  

4) Leonard Roza d'Oliveira, aluno do 3º ano do curso de Escultura na Faculdade de Belas Artes 

de Lisboa  

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

Sim, porque muitas das vezes não importa quanto mau é o jogo em termos de gráficos, ou 

jogabilidade... Se o enredo for bom perdoa-se quase de tudo. 

  

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

Algo que não seja imitação directa ou uma tentativa de "ordenhar" algo que seja o sabor do 

mês, desde o World of Warcraft ou o livro para “putos” que tem boa publicidade e que toda a gente 

vai comprar e ler e dizer que é excelente, mesmo que seja a pior porcaria literária que haja.   

  

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Algo que seja giro e divertido de fazer, que relaxe ou entretenha e que não frustre ou seja 

irritante de fazer. 

  

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Um enredo interessante é algo que puxe pela pessoa, que a faça pensar, que nos incentive a 

ver as coisas de outra maneira e que faça rir a pessoa com o seu humor esperto e sem recorrer a 

humor barato ou degradante. 

 

 

 

 

http://www.fba.ul.pt/
http://www.fba.ul.pt/
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5) Joana Dias Marques, aluna do 2º ano do mestrado de Design Visual no IADE 

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

Um enredo é importante em tudo: num livro, num filme, até num jogo! É através do enredo 

que se vai desenvolver uma história! É essa mesma história que vai dar o interesse ao jogo, ou não... 

É o que o vai tornar interessante ao ponto das pessoas quererem comprá-lo! Tem que ter uma 

história diferente, original, explícita (não confusa) e tem que ter princípio (objectivo do jogo), meio (o 

enredo) e o fim (finalidade do jogo)! 

  

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

 Tem que ser um videojogo original e nunca antes feito... o que hoje em dia é complicado. 

Mas nem que seja a parte gráfica que o vai tornar diferente! Exemplo... não conheço muitos jogos... 

mas acho que os jogos de pensar são os jogos que se podem diferenciar mais dos outros. 

 

3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Um mundo original? Acho que primeiro que o mundo, a historia é o mais importante! Um 

mundo tanto pode ser o planeta Terra ou como outro! Mas é o nível gráfico que o vai destacar e é  a 

historia que o vai tornar interessante ou não para ser comprado. Por exemplo, o Monkey Island é 

fantasia, mas pode parecer o nosso mundo, enquanto o Grim Fandango é um mundo totalmente novo 

e diferente... um mundo dos mortos! 

 

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Um enredo interessante é aquele que faça a pessoa achar que o jogo é diferente de todos os 

outros e que vale a pena gastar 50€, não criando duvidas na sua compra. Que daqui a 10 anos o 

voltemos a jogar e que pareça que saiu na semana passada... Que não canse de ser jogado. 

 

6) Vasco Santos, trabalhador-estudante do 2º ano do mestrado de Recursos Humanos na 

Universidade Lusíada de Lisboa 

 

1. Na sua opinião o enredo é um elemento importante/ decisivo num videojogo? Porquê? 

Sim é importante. É o enredo que "prende" o jogador ao jogo, despertando uma curiosidade 

sobre o desenrolar da acção. Chegar ao fim e saber como acaba, torna-se tão entusiasmante como 

jogar o próprio jogo. Quem não se lembra dos créditos finais do Super Mario Land sempre em busca 

da princesa, por várias terras ate a encontrar. 

  

2. Qual é a sua definição de “videojogo inovador”? Pode dar um exemplo?  

Interacção dos próprios movimentos do jogador no jogo. A vasta gama da Wii Sports. 
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3. Qual é a sua definição de “mundo/ nível original”? Pode dar um exemplo? 

Os do Worms, à medida que o jogo vai avançando o cenário vai-se alterando conforme o jogo 

se desenrola. 

 

4. Qual é a sua definição de “enredo interessante”? Pode dar um exemplo? 

Os vários jogos da saga MDK. 
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Anexo 20 – Tópico no fórum da BioWare 

 

Sítios: 

 http://www.bioware.com/ 

 http://forums.bioware.com/viewtopic.html?topic=701125&forum=22 

 

Research Project: Video Games - Narrative, Story and Characters 

 

Hello! 

 

My name is Pedro Marques. I am a graduate student of Communication Sciences at the School of 

Social and Political Sciences in Lisbon, Portugal. 

 

Site: http://www.utl.pt/pagina.php?area=20 

 

First of all, I want to thank you for your time. The reason why I am posting this thread is because I am 

doing a project regarding videogames, namely about their story element.  

 

My purpose is to identify the main points that can make a video game´s story original and interesting 

and if the story element of video games is indeed important for the gamers in general.  

 

I was hoping that you could help my research by answering the following questions: 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame?  Why? 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

 

I want to thank you again for your time and your support. 

 

Best regards, 

 

Pedro Marques 

 

 

 

 

http://www.bioware.com/
http://forums.bioware.com/viewtopic.html?topic=701125&forum=22
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Anexo 21 – Respostas no tópico no fórum da BioWare 

 

1) dark-lauron  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

For me, story is about 90% of the video game. A game cannot be complete in ANY way 

without a proper story. That's why I don't like those classic games like tetris... all time the same story. 

Why is it so important? A game must be understood from different perspectives. There is the 

writer, which gives the soul to the story, possibly the setting, and the characters in game. So basically, 

a good story, it's like having a parallel history, a dialogue with someone that isn't actually real, but it's 

always interesting to listen. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

A game which offers an experience different from other games. All games will give something 

different of course, but it's the style that changes most of the things, so that one is the base here. An 

example that comes in mind is GTA3. A large, third person shooter, with a huge world to explore, with 

many missions, or simply going on insane rampages and kill off everyone. It is similar to the previous 

GTAs, but the graphics of that time, the radio stations with real music, a fantastic crime story, are all 

factors that made that game innovative.  

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

I am not 100% sure I would be giving the right answer, but I'd say that something original is 

something that isn't taken from another world idea. For example, with BioWare games, the world in 

Baldur's Gate wasn't original, since it wasn't BioWare's world. Now, at the limit of their last game, 

Dragon Age Origins, it's their own world and setting to be shown for the first time, so it is somehow 

original... Is this right? 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

Possibly the toughest question to ask, and what every game story writer should ask 

him/herself. For me interesting is something different from the common game story, something that 

isn't in the "kill the dragon and save the lady" part of the experience. It's a story that someone can't 

and shouldn't guess from the beginning of the game, a story that has mysteries that are answered at 

the start of the game, but rather offering a sudden surprising ending. Examples were Baldur's Gate, 

where you hardly could guess the player's origins right at the start, and that gave me creeps. And 

another being Morrowind, also somehow similar to the basic origin of the Baldur's Gate story, but yet 

in a more unique and interesting setting, something never seen before, an island with vast ash 

regions.  
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2) WebShaman  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

In my opinion the story element is not only an important factor in a videogame, but it is the 

most important factor (we are considering RPGs, I hope). As for why, it is because storytelling is one 

of the oldest forms of human entertainment. The medium changes, but the Artform stays the same. 

Basically, the Story has a special type of magic for human beings, one that can transport one far 

away, let one do and experience things one may never actually experience, and understand things 

that one may not have understood before, and all that in an exciting, entertaining package! So the 

more entertaining the Story, the better the experience. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

I consider FinalFantasyTactics to be an innovative video game. A strategy-based game that 

had an incredible storyline and actually included many elements of an RPG, with character building in 

it. NWN is another innovative game IMHO. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

FinalFantasyTactics is a great example of an original world (original IP) with lots of small 

details that bring such a thing alive. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

FinalFantasyTactics, the Zodiac Brave Story is the most complex and fascinating story that I 

know of in a Video Game to date. Nothing comes close to the depth and complexity of the story IMHO. 

 

3) Leinadi  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

I think it *can* be an important factor in a game, but speaking very generally, I most definitely 

think that games or even RPGs can get by with minimal stories. 

I am actually growing a bit allergic to games which feature a very heavy narrative that keeps the player 

in a "chain" so to speak. I much prefer when the game really lets the player make decisions and lets 

him be "free". 

 

2. What would be your definition of an "innovative video game"? Could you give an example? 

This can mean a lot of different things I think. I personally hold Fallout 1 as an innovative 

game, because I feel it really meshed the Pen and paper mechanics which we had seen in computer 

games a lot before with good playability. The numbers, the skills, the important decisions, all that is 

still there from the older games. But it was wrapped up in a way that made it much better to play on a 

computer (as opposed to tabletop) generally. 
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3. What would be your definition of an "original world/ level"? Could you give an example? 

The thought that comes to mind for me is just a world that is very unlike other things we've 

seen, or that breaks the barrier of an already established IP. Planescape is obviously part of D&D, but 

it has a very unique take on most things when compared to the other settings. And when they made 

the Planescape: Torment game, I think they really captitalized on that. Suddenly, we had a gameworld 

where undeads were often nicer than humans, we had a world where rats were suddenly really 

dangerous creatures (the cranium rats in big numbers), a world where discussion and *learning* stuff 

was often way more important than killing things. 

 

4. What would be your definition of an "interesting story"? Could you give an example? 

The above mentioned Planescape: Torment had a very interesting story I'd say. But generally 

speaking, again, I often find it the most interesting when we players can impact the story. For 

example, Mask of the Betrayer is exceptionally interesting because it almost always allows the player 

to choose on how to handle the various "story points" that we go through in-game. Fallout 1 is 

interesting in that the main story is very, very "thin". But much of the background of the world, and the 

factions you can interact with lies buried in the game world somewhere for the player to find. And, in 

some cases, the player can use this information to drastically alter how some situations play out. For 

example, the Master is the villain of the game. There is a unique ending where you can "join" him. You 

can do it the old fashioned way and kill him. You can talk him into suicide by proving to him that his 

plan is futile. This requires A) a sufficient Speech skill B) a particular piece of knowledge that you can 

find (in no way required to finish the game) and C) careful navigation in the dialogue with him. In many 

ways, I think RPGs have been going backwards in the sense that gaming is an interactive medium, 

and that many RPGs will set up a very heavy narrative rather than letting the player interact in a 

meaningful way with the world. I'm not totally against very narrative heavy games, but I don't like how 

heavily intertwined the "grand story" has become with the RPG genre. 

 

4) zorx_again  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yes and no, depends on the game genre. In adventure/RPG type of game it certainly is the 

most important factor, the main thing which motivates me to finish the game and also replay it if the 

story (among other things) is well written. Other genres I equally enjoy without even having interest in 

the story but because of their other values like fantastic action (example would be Call of Duty WW2 

games) or something completely different such as sport games which do not have any story at all. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

If you think about existing games, I would point out some that IMO marked this decade;  

- Call of Duty series which totally changed the idea of FPS gaming, arcade shooter presented 

in the form of realistic warfare. 
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- BioWare's Neverwinter Nights because of it's toolset and versatile multiplayer. It's persistent 

worlds were around before the MMO revolution, regardless of being fan-made.  

- BioShock and The Witcher come to my mind as most complete games with innovations that 

made them stand out from the mainstream of their genres. Probably the two single player games I 

enjoyed the most, so my view on them could be a bit subjective. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example?  

The only thing that comes to my mind would be already mentioned BioShock. Medieval 

fantasy I would not consider original at all, no matter that many great games are set in such "worlds". 

Unfortunately there's nothing else I can think of at the moment. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

Again I'll have to be subjective. Some games that I consider to have interesting story are the 

one I keep returning to like old Infinity Engine games, Fallout, NWN series... plus the games I 

mentioned earlier in my post and hopefully DA:O will be one of them. 

 

5) Mr_Raider 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yes. Graphics are 2ndary, and dependant mostly on hardware. Controls are configurable. But 

a good story will keep you coming back for multiple replays. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

Good gameplay. Nice graphics. New take on an old concept. Replayability. Multiple story/plot 

options. Morrowind and Kotor I are examples. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example?  

Something that does not rip off a story from a book somewhere, or re-hashes an old concept. 

The Witcher and Elder Scrolls are good examples. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

Unpredictable plot. Interesting chracters. Twists. Multiple options. Example: Morrowind Main 

quest (you are Nerevar reborn!) or Kotor (the whole Revan thing) 

 

6) WhiZard 

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yes, without at least a story in the game, it would be just one big puzzle. Not that I don't like 

puzzles, but I can find plenty without needing the video game format. The story line in a video game, 
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for the most part, takes the focus away from full fledged optimization and power-gaming, and 

introduces a fonder element of role-playing. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

One that incorporates a variety of interrelated sub-puzzles into an overarching story line. While 

the sub-puzzles will have some plot incorporated, they will often serve the purpose of introducing new 

and diverse information to aid the player in grasping the complexities of the environment/world of the 

game. Whether the sub-puzzle is a dialogue web, or a search and find, the more diverse these sub-

puzzles are, and the more diverse yet consistent information they portray, the more innovative the 

game. For example John Doe has to get a girlfriend. Looking like a poor slob, he has to improve his 

looks, acquire money, and impress a girl. For each of these there is a separate and unique task. 

Raising money requires quick reflexes to meet the demanding customers‟ needs. Improving looks 

requires multiple conversations to see which fads are trendy, and an innovative skill to try to duplicate 

multiple trends, as well as purchase of clothing articles fitting the styles. Impressing the girl, involves 

figuring out certain stunts he can perform before her that she would admire. There is a large forest 

with many trees where John can practice many different moves including swinging from vines. The 

wooded area, is not, however, set-up and John must be good at spotting different things in the forest 

and combining them with supplies purchased in a store to build his ultimate "hero" stage and 

playground in the woods. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

A world is original if it introduces a system of events that while possibly having a parallel in 

reality, is not a repetition of reality. This system of events must be pertinent to the core understanding 

of the world. For example, if the game took place on a planet that needed food. Every so often the 

planet would suck in a nearby meteor, causing earthquakes from the digestion process. Thus the 

people living on the planet tend to have only primitive developments, because of how quickly 

structures built can turn to rubble. The more bizarre the linkage to a realistic event the more original 

the initial concept, which brought the idea into a video game reality. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

An interesting story would involve a lot of unresolved plot waiting to surprise you when you do 

not expect it, while keeping enough plot in play predictable enough that the player can establish 

his/her own patterns when playing through. The surprises are there to disrupt well established patterns 

and bring more information and unraveling of the mysteries within the story line. For example, Greg 

the Wizard, is investigating a sudden meteor shower that appears to be without end. He figures out 

how to protect himself from the falling rocks, and begins to investigate them. After running many tests 

he starts to assume that there is nothing magical about the meteors and that he must somehow 

escape the planet to determine the source. While he is investigating how to construct a means of 

levitation a piece of one of the meteors suddenly jumps out and hits him on his right arm. When Greg 

looks at where his arm was hit, he sees that the imprint has turned into a glowing rune... 
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7) Jonp382  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yes. It adds meaning. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

An innovative game would be one that improves gaming, it may add interesting gameplay or 

story in a different way. So as an example Braid. I still try to rewind time when I die in other games 

time to time.  

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

One that I have not played before, such as Dragon Age: Origins. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

An interesting story may present something that I do not understand but would like to. A story 

may have meaning and/or relevance to me. Than it is of interest. BioShock would be one. 

 

8) Titan98RG  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yeah, but it's not necessarily a deciding factor in me buying a game. I'd buy a game if it had 

good multiplayer support (Forza). That said, I do enjoy RPGs a great deal because of the story 

element. I've always enjoyed reading great fantasy or sci-fi literature, but in the case of RPGs like 

Baldur's Gate or Mass Effect, I get to have a choice in how things turn out. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

In terms of story or just in general? I thought Starcraft, Neverwinter Nights, Quake, and Half-

Life all took the modding/customization tools to a new level. I also loved how Half-Life brought the 

scripted events to a FPS. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

Uh...I thought Emperor of the Fading Suns had a great "level." Same with X-COM: UFO 

Defense. Expansive yet detailed? 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

For an interesting story, there's gotta be something that makes me go whoa. Like in Knights of 

the Old Republic...or in Prince of Persia...or BioShock. 
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9) Mithdradates  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

It's the secondary element, gameplay is the first element. It's what separates a videogame 

from a movie. You're a part of the game world and interact with it, if the interaction isn't there, it isn't 

really a game. If a game has a really good story I might be willing to put up with less than stellar 

gameplay, but I'm getting sick and tired of poor gameplay (in the RPG genre specifically, but I really 

can't remember the last time I played a challenging game). 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

An innovative game, is one that introduces an element to a game that can't be found in any of 

the games of the same genre that preceded it. From a story perspective, I would have to say Wing 

Commander III, I'm not sure if it was the first interactive movie type of game, but it was the first I 

played. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

It would be something I had never seen before in a video game? I honestly couldn't give you 

one, every one of them seems so recycled these days, I can't recall the last time I just stopped and 

said wow this is something you don't see all the time. Actually going way back, I would say the Bard's 

tale III, there were a few interesting mazes in that one, like the one where your direction was randomly 

changed whenever you took a step, or one maze where the solution was to get out and walk around it. 

It was the first time I'd seen elements like that in level design. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

An interesting story would be one that isn't predictable and avoids (or twists) the clichés of the 

genre. I liked the story of the Witcher, it wasn't as black and white as other fantasy and you often didn't 

know if the person you were helping was good or not. E.g. the Witch in chapter one, she's guilty but 

the people around her are guilty of worse. Even the final villain in that game has good intentions. It 

was refreshing to see that in an RPG, which often handle good and evil in a manner that make Dudley 

Do-Right and Sidney Whiplash look like a complex morality tale. 

 

10) Snoteye  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? 

Considering I buy games for singleplayer, yes, to some extent, story is fairly important. That 

really depends on the type of game, though. If a game attempts to tell a story, the story has to be 

good. If it does not, it has no importance whatsoever. I think Braid sort of failed in this aspect. The 

game itself was interesting but it was like the whole princess thing was just tacked on to provide a bit 

of incentive. 
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2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

Original gameplay, I think. But it has to be very well executed and make sense. Braid and 

Portal are good examples, and I suppose Mirror's Edge (which I haven't played) is as well. Innovation 

will not make me play a game, however. In fact, it was the reason Mirror's Edge didn't interest me. 

Often, I get the impression that attempts at "innovate" gameplay is just a way to try and make 

something unique, with little care for whether it actually works. Kind of like art. Planescape: Torment 

deserves a mention. What I hated most about that game was the very premise of it, and completing it 

was a difficult battle. I liked almost everything else about the game and that's the only reason I stuck it 

out. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

I'd say the definition would be "original," but either all worlds are original or none of them are. 

"Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else." - Margaret Mead 

To elaborate, everyone borrows from everyone else, adds a little spice, and serves. There is 

always something new and always something old -- usually more of the latter than a former. Did 

anybody else notice how the Krogans are basically Mandalorians? That is not to say it is bad -- I don't 

buy new games expecting them to present me with completely unique stories. I'm not even sure I'd 

want it if it was possible. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

An interesting story is any story that makes me want to keep playing. In a game that promises 

story, to me, that is mainly a high level of continuity and character development. Mask of the Betrayer 

is one of the best stories I've played through in the later years for these reasons. 

 

11) MannyJabrielle  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Yes, because stories are entertaining. There are some games with little to no story which are 

entertaining of course, such as say, tetris, but for non-puzzle type games, storyline helps keep me as 

a player engaged in the game. Even in puzzle type games, storyline gives me incentive to keep going. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

One that does something not done before, or does it in a new manner. For example, 

Homeworld. It took RTS games from a 2 dimensional field of play to a 3 dimensional field of play. It 

was quite innovative for it's time. Another example would be GTA:Vice City, which someone else 

already mentioned. It's innovation was the 'sandbox' style of play. The player could go anywhere 

within the game world, do anything. Follow the storyline, or just 'goof off'. It was innovative in how it 

combined the RPG, FPS and driving/racing genres successfully into one game. 
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3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

One that elements, both major and minor, which have not been seen before, or even perhaps 

elements combined into a new combination. And example would be when I first came upon the 

Elderscroll series. I had played D&D for quite a while, even the final fantasy series as well. But the 

setting of the Elderscrolls was original to me; even though I was not unfamiliar with the concept of 

elves and the subraces of such, the manner in which the elves, humans and beasty races of the ES 

series were presented were new and interesting. The magic system was new to me as well. Mana 

based casting wasn't, but the manner in which one could create a spell themselves, and it could do a 

wide range of effects, that was interesting and original to me when I first encountered it. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

One that isn't predictable or one where the character development is intriguing, even if the plot 

of the story said character is involved in is predictable and boring. Likewise, an interesting story could 

be a very simple, even predictable one, but can entertaining in its presentation. An example of an 

interesting story in a video game for me would be Tomb Raider Anniversary. I never played the 

original TR back in the day, so the game in general was new to me. The story isn't a great epic by any 

means, but it's presentation and integration into the gameplay entertaining. 

 

12) Xiphias  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

The question doesn't make sense to me. The importance of the story element in a video game 

is exactly what it's designed to be. If the game is designed to have a strong story then it's important, if 

the game doesn't have a story then it's irrelevant. If you're asking how it affects my buying decisions 

then it doesn't matter to me; I like games with strong stories, but I can equally well enjoy a different 

type of game with no story. 

 

2. What would be your definition of an "innovative video game"? Could you give an example? 

For the entire game to be innovative rather than just a feature in a game it would have to make 

a large departure from the usual way that similar games do things. Asking for an example for this 

question and the one below does raise an interesting point. There have been lots of games and they 

go back decades, so what is innovative/original to someone may not be innovative/original to 

someone else. I'd say an example of an innovative game in my experience is Neverwinter Nights for 

the combination of very simple toolset and multiplayer. 

 

3. What would be your definition of an "original world/ level"? Could you give an example? 

Anything that doesn't borrow large chunks from another world/level. An example from gaming 

would be the X-universe from the X-series of space games (most recently X3: Terran Conflict, which 

also provides some good examples of original levels in the solar system sectors). 
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4. What would be your definition of an "interesting story"? Could you give an example? 

An interesting story, an interesting world and interesting characters are all three different 

things, even though the story is often told through the characters. I found the characters in Mass Effect 

interesting, but the world and story disappointing. For an interesting story, I think the main 

considerations are that it holds together/makes sense and that it's not predictable (i.e. it's not the most 

obvious thing that happens next). Mass Effect, for example, failed on the first when the details of the 

big bad were revealed. p.s. I'd like to point out that zorx_again is talking nonsense about NWN 

persistant worlds being around before the MMO revolution. Perhaps the best known MMO of all, 

Everquest, was released several years before NWN. 

 

13) TomHanksSuperActor  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

Depends on the game, something like Diablo and Left4dead, it's fluff on the side. For a game 

like Metal Gear Solid if you took the story-telling away you would be stuck with mediocre gameplay. 

 

2. What would be your definition of an "innovative video game"? Could you give an example? 

In story telling? System Shocks 2 use of audio as a primary means of story-telling, Half-Life‟s 

scripted sequences as a primary means of story-telling. Might have been done before but I don't think 

they will have been used so frequently or executed as well before these games. 

 

4. What would be your definition of an "interesting story"? Could you give an example? 

Penumbra: Black Plague, very under-rated game no one has played, go buy it if you haven't 

played it, very good. 

 

14) The_Krit  

 

1. In your opinion is the story element an important/ deciding factor in a videogame? Why? 

A factor in buying the game, or a factor in playing the game? There are times when I'll play a 

game purely for the challenge of it, and the story does not matter at all (except possibly as a source of 

handicaps when the challenge is not great enough). At other times, I'll play a game for the enjoyment 

of a good story with more interaction than a book provides, and the game mechanics take a back seat. 

So a game that provides both story and challenge is likely to be played more often by me. On the 

other hand, when buying a game, it can be difficult to tell how much of a story element is in it. So while 

I might be intrigued by a story hook of some sort, I am more likely to be judging games based upon 

how it looks like they get played. 

 

2. What would be your definition of an “innovative video game”? Could you give an example? 

A game that has gameplay elements I've not seen before. The degree of innovation would 

depend on how significant the elements are to gameplay. Maybe it's being pedantic, but when I link 
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"innovative" and "video game", I mean gameplay, not story or setting. Admittedly, sometimes a story 

determines game mechanics (some first-person shooters would not fit their story as well if switched to 

a bird's-eye view, for example), so an innovative story might require innovative gameplay, but that's 

not a definite link. 

 

3. What would be your definition of an “original world/ level”? Could you give an example? 

I suppose I would consider "original" in this case to mean that I don't quickly recognize the 

world/level as an amalgamation of elements from other settings. For a world, this typically seems to 

imply that the world's creator put some thought into its history, which had the effect of bringing the 

various elements together into a cohesive whole. Not necessarily to the extent that Tolkien did this, 

but some sort of outline of a history does seem to usually come with worlds I consider original. 

 

4. What would be your definition of an “interesting story”? Could you give an example? 

I think this might be too subjective to define well. There would have to be a consideration of 

the ending not being predictable, but only to some degree; a predictable ending for which sufficient 

doubt is maintained throughout the story (a sense that maybe something else will happen) could still 

be an interesting story, while an ending that is so unpredictable as to not make any sense would not 

be interesting. On the other hand, there are factors other than plot that can make a story interesting. 

Amusing characters, an unusual point of view, or intriguing insights could each make a story 

interesting, despite a bland plot. These can also help out when the plot necessarily slows down, such 

as when the henchmen started talking to each other in the middle of a dungeon in the HotU campaign. 

I suppose it would be possible to overdo this though -- pacing is an important factor of good writing. 
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Anexo 22 – Análise do artigo “Game Noir – A Conversation with Tim Schafer”  

 

Fonte: PEARCE, Celia – “Game Noir – A Conversation with Tim Schafer” in Gamestudies.org, 2003. 

 

 A visão de Tim Schafer 

Tim Schafer é um famoso e respeitado criador de jogos de vídeo, nomeadamente de jogos de 

Aventura. Este género de jogos tem como principais características a resolução de puzzles e uma 

história repleta de humor. Schafer fez parte do processo criativo de vários jogos de vídeo 

inesquecíveis e indispensáveis para os fãs deste género, tais como: The Secret of Monkey Island
104

 

(1990), Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
105

 (1991), Day of the Tentacle
106

 (1993), Full Throttle
107

 

(1995), Grim Fandango
108

 (1998) e Brutal Legend
109

 (2009).  

Em Janeiro do ano 2000, ele fundou a sua própria companhia de jogos de vídeo, a Double 

Fine
110

, depois de ter trabalhado mais de uma década na prestigiada LucasArts
111

. Schafer é 

conhecido na indústria dos jogos de vídeo pelo seu talento como contador de histórias e pelo seu 

fantástico e refrescante sentido de humor. 

 

 O papel da história nos videojogos 

Durante a sua entrevista com Pearce (2003: 1-11), Tim Schafer explica que o enredo é o 

elemento que mais lhe interessa em termos criativos. Schafer comenta que as histórias são no fundo 

componentes motivacionais para o jogador, que procuram guiá-lo ao longo da experiência.  

Para ilustrar esta sua ideia, Schafer recorre à sua própria experiência como jogador, 

afirmando que apesar de gostar de resolver puzzles desafiantes, muitas das vezes ele experimenta 

os jogos apenas porque quer conhecer melhor os personagens, tentar resolver os seus problemas – 

como por exemplo, salvar um personagem que foi raptado pelo vilão – e procurar guiar esses 

mesmos personagens do início ao final do jogo. Ou seja, a história acaba por motivar o jogador a 

querer experimentar o jogo e se calhar até mesmo a repeti-lo.   
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 A importância das micro-histórias 

Nessa mesma entrevista, Schafer faz referência ao conceito de micro-histórias (pequenas 

histórias que envolvem personagens secundários e que ocorrem durante o videojogo, procurando 

reforçar a imersão do jogador). 

Segundo Schafer, existe uma certa tendência para comparar a experiência de jogar um 

videojogo com a experiência de ver um filme ou de jogar um jogo de tabuleiro como o Dungeons and 

Dragons
112

, afirmando que não se revê com essa relação de semelhança. Para este criador de 

videojogos, a experiência de jogar um videojogo assemelha-se mais com uma ida à peça de teatro 

Tamara
113

.   

Nessa peça, a acção desenrola-se numa casa e a audiência tem que seguir os actores de 

quarto em quarto de maneira a conseguir assistir à troca de diálogos e ao desenvolvimento da 

história. Tamara tem para Schafer o encanto de possibilitar ao espectador escolher se assiste ou não 

a uma cena, permitindo a esse mesmo espectador ver a peça múltiplas vezes, sendo cada 

visionamento uma experiência diferente, pois se o observador não estiver no andar de cima no 

momento exacto da história, por exemplo, não sabe quem é o assassino. Schafer acrescenta que o 

espectador está no fundo a interagir com a peça, o que o motiva a tentar perceber o desenrolar dos 

acontecimentos.  

Mas e os videojogos mais lineares, aqueles que não permitem ao jogador explorar com mais 

profundidade o mundo que o rodeia? Para esse tipo de videojogos, Schafer dá como exemplo a Casa 

Assombrada da Disneylândia, explicando que o espectador tem que seguir um caminho linear, 

observando apenas o que está à sua volta. Schafer acrescenta que acredita que os seus jogos são 

mais como as casas assombradas do género que as pessoas visitam no Dia das Bruxas, existindo 

por parte dos organizadores uma clara tentativa para entreter a sua audiência, mas de uma maneira 

mais sofisticada, com um recurso a um enredo. O espectador entra na casa assombrada e é 

imediatamente assustado por monstro, e de seguida tem que explorar o local sombrio, acabando por 

compreender o enredo delineado pelos organizadores. Apesar de tudo, esta comparação é falível 

segundo Schafer, porque o espectador entra na casa assombrada como ele próprio e não como um 

personagem. 

No fundo, jogar um videojogo é como se o jogador estivesse a assistir à peça Tamara, mas 

fazendo parte dela ao mesmo tempo, podendo relacionar-se com o resto dos actores, estando estes 

treinados na arte de improvisação, reagindo às acções do jogador de uma maneira que permita 

manter a fantasia coerente.  

É através desta comparação que Schafer faz referência à importância das micro-histórias nos 

videojogos. De maneira a explicar este conceito, ele faz referência ao jogo Half-Life
114

, recordando 

uma das várias micro-histórias que ocorrem durante o jogo. O caso que Schafer escolheu para 

ilustrar este seu fascínio pelas micro-histórias, é quando no jogo Half-Life o jogador está a correr pelo 
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corredor e começa a ouvir um berro e alguns disparos, levando o jogador a questionar o que se 

estará a passar mais à frente. Quando o jogador chega ao final do corredor, ele depara-se com um 

alien morto e um segurança ferido a rastejar na direcção de um estojo de primeiros socorros, 

conseguindo perceber que o soldado está ferido porque acabou de ser atacado pelo monstro. Antes 

que o jogador consiga reagir aos pedidos de ajuda do seu aliado ferido, o segurança acaba por 

morrer por causa dos ferimentos letais. As micro-histórias são portanto pequenas histórias que são 

contadas ao jogador, influenciando a sua imersão no jogo. 

 

 Narrativa Interactiva 

Nesta entrevista, Schafer explica que prefere os jogos em que o jogador não é o personagem 

principal, mas sim o controlador do personagem principal. Existem jogos como o Quake
115

 em que o 

jogador é mesmo o personagem principal, o que acaba por tornar a experiência completamente 

diferente.  

Ele acrescenta que gosta de trabalhar em jogos onde lhe é permitido criar personagens que 

reflectem a realização de um desejo, de uma fantasia, onde lhe seja posto o desafio de criar um 

personagem que seja interessante o suficiente para que os jogadores queiram entrar dentro da sua 

cabeça e guiá-lo ao longo do jogo. Schafer comenta que este desafio é bastante interessante, 

possibilitando uma experiência interessante ao jogador, como se tivesse que controlar um veículo 

diferente, um carro com braços e pernas, tendo que se criar um personagem cativante, que os 

jogadores queiram mesmo experimentar. 

À medida que o jogador controla o personagem, o guia através do mundo do videojogo, 

começa a existir uma partilha de motivações entre ambos. Segundo Schafer, num bom livro ou filme, 

espera-se que a audiência partilhe as mesmas motivações do protagonista, ou seja, que a audiência 

queira o que o protagonista quer. Schafer afirma que o mesmo se passa com os jogos, ou seja, deve-

se alinhar as motivações do jogador com as motivações do personagem. No fundo, espera-se que o 

jogador e o personagem façam as mesmas coisas. Schafer acrescenta que quando essas motivações 

divergem, não deixa de ser uma experiência interessante para o jogador.   

Para Schafer, o jogador é no fundo a intuição do personagem. O protagonista revela-se ao 

jogador como uma entidade própria, mas que ouve uma voz na sua cabeça que diz, por exemplo, 

“Anda para a direita”. O protagonista acaba por reagir a essa ordem, “Okay, eu acho que quero andar 

para a direita”. O personagem exibe essa dissonância cognitiva.  

Mas a magia está em dar a ideia que os personagens agem da maneira como eles querem 

realmente agir. “Sim, eu acho que quero ir para ali. Eu acho que quero abrir esta porta”. Mas no 

fundo, quem dá as ordens é o jogador, acabando por ser uma voz dentro da cabeça do protagonista, 

uma espécie de Síndrome de Tourette compulsivo, “Abre a porta. Abre!”. Perante estas ordens, o 

protagonista acaba por reagir, “Sim, uh, eu quero abrir a porta”. Para Schafer, o jogador não age 

como os pensamentos exactos do personagem, mas assume o papel de intuição.  

                                                      
115

 “Quake” in Idsoftware.com. 

 



258 

 

Anexo 23 - Questionário Online 

 

Este questionário está a ser realizado no âmbito da unidade curricular de Seminário da licenciatura 

em Ciências da Comunicação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 

Técnica de Lisboa. O meu projecto de Seminário é sobre os videojogos.  

 

Os questionários serão totalmente anónimos e confidenciais.  

 

Por favor assinale a sua resposta e escreva a sua opinião quando esta lhe for solicitada. 

 

Se tiver alguma dúvida pode contactar-me através do email: pdmarques@netcabo.pt  

 

Agradeço desde já a sua colaboração! 

 

Pedro Marques 

 

Questionário 

 

1) Joga videojogos? 

 Sim 

 Não [termina o questionário] 

 

2) Com que frequência joga videojogos? 

 Todos ou quase todos os dias 

 1 a 3 vezes por semana 

 Quinzenalmente 

 1 vez por mês 

 Com menos frequência 

 

3) Quais são os seus géneros de videojogo favoritos? [escolher até 3 géneros] 

 Acção (Ex.: Batman Arkham Asylum, Halo 3: ODST) 

 Aventura (Ex. Tales of Monkey Island, Zack & Wiki) 

 Carros (Ex.: Burnout  Paradise ,Gran Turismo 5) 

 Desporto (Ex.: NBA Live 10, Pro Evolution Soccer 2010)  

 Estratégia (Ex.: Halo Wars, Warcraft III) 

 Luta (Ex.: Soul Calibur IV, Street Fighter IV) 

 Role Playing Game [RPG] (Ex.: Dragon Age: Origins, Mass Effect 2) 

 Simulação (Ex. The Sims 3, Beatles Rock Band) 

 Plataformas (Ex.: Little Big Planet, Mario & Luigi: Bowser's Inside Story)  
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4) Que factores o levam a jogar um videojogo? Dê-nos a sua opinião acerca do que considera 

ser mais e menos relevante. 

 

 Nada Importante Pouco Importante Importante Muito Importante 

Aspecto gráfico     

Avaliação dos críticos 

profissionais de 

videojogos (críticos de 

revistas e sítios 

especializados) 

    

Avaliação dos críticos 

amadores de 

videojogos 

    

Enredo/ história do 

videojogo 
    

Jogabilidade     

Opção de se jogar 

com mais jogadores 

(multi-jogadores) 

    

Requisitos de 

hardware e software 

necessários para se 

jogar o videojogo 

    

Som     
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5) Dê-nos agora a sua opinião acerca da importância do enredo PARA O SUCESSO 

COMERCIAL DE UM VIDEOJOGO. 

 

 Nada Importante Pouco Importante Importante Muito Importante 

Enredo      

 

6) Que jogos indicaria como tendo um enredo interessante? 

a. ______________________________________ 

b. ______________________________________ 

c. ______________________________________ 

 

7) Em relação ao que referiu em primeiro lugar: explique porquê. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Para que serve o enredo num videojogo? Dê-nos a sua opinião acerca do que considera ser 

mais e menos relevante. 

 

 Nada Importante Pouco Importante Importante Muito Importante 

Criar tendências / dar 

origem a um culto, a 

merchandising, a 

sequelas… 

    

Despertar o interesse 

do jogador ao longo 

do jogo 
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Funcionar como fio 

condutor dos 

acontecimentos do 

videojogo 

    

Incentivo para o 

jogador experimentar 

o videojogo 

    

Proporcionar 

entretenimento 
    

Proporcionar 

imersão/ fazer o 

jogador “mergulhar” 

no ambiente 

    

Popularizar o jogo/ 

torná-lo mais 

conhecido e mais 

jogado 

    

 

9) Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

 

10) Idade 

 Até aos 17 anos 

 18 aos 24 anos 

 25 aos 34 anos 

 35 aos 44 anos 

 45 aos 54 anos 

 55 aos 64 anos 

 65 e mais anos 

 

11) Habilitações literárias 

 Não sabe ler/escrever 

 1º ciclo (até 4º ano) ou equivalente 

 2º ciclo (até 6º ano) ou equivalente 

 3º ciclo (até 9º ano) ou equivalente 
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 Ensino secundário (10º/11º ano) ou equivalente 

 Ensino secundário (12º ano) ou equivalente 

 Curso médio (antigos cursos industrial, comercial ...) 

 Curso superior incompleto 

 Curso superior completo 

 

12) Ocupação (principal) 

_______________ 

 

13) Distrito onde reside 

           ________________ 

 

 


