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Resumo
A presente pesquisa visa estudar os mitos de fim dos tempos em diferentes culturas e a relação
que esses relatos traçam com as mídias contemporâneas. Tais mitos apocalípticos mantém vivo
o temor do homem por sua finitude, um medo que acaba sendo resgatado por produções
midiáticas como as dos videogames. Deste modo, é possível analisar o modo como o imaginário
destes relatos escatológicos é capaz de influenciar os jogos digitais de modo temático e assim
estimular todo o ambiente dessa mídia. Para realizar tal estudo, primeiro se fez necessário
compreender a formação de uma noosfera apocalíptica a partir do desenvolvimento dos mitos
escatológicos, considerando o conceito de noosfera de Morin (2011). Em seguida, se pode-se
analisar a formação de um imaginário apocalíptico, pautando-se nos estudos sobre imagem e
sua natureza simbólica de Durand (2012). Esse imaginário é reconfigurado pelo ambiente do
videogame, de forma que o estudo sobre a composição deste ambiente foi necessário, levandose em consideração o conceito de ambiente proposto por Baitello (2007). Um estudo sobre os
processos criativos nesta mídia também se fez necessário, utilizando para isso as ideias de
Musso (2004) e Salles (2006). Analisou-se ainda o conceito de tempo cronológico, a fim de
demonstrar como tal ideia é importante para o desenvolvimento de um medo humano sobre o
fim. Como compreensão deste imaginário mitológico deve se dar dentro do ambiente de uma
mídia como a dos videogame, foi necessário estudar a composição de um ambiente dos jogos
digitais e como ele pode proporcionar o desenvolvimento de um imaginário escatológico. Foi
realizada uma análise de três obras de videogame selecionadas (“The Legend of Zelda: The
Wind Waker”, “Chrono Trigger” e “The Last of Us”) que demonstram a capacidade de
referenciar o imaginário escatológico em suas narrativas a partir de artifícios intrínsecos de sua
estrutura. Deste modo, pode-se compreender como os jogos digitais mantém vivo não apenas o
medo do homem sobre a finitude de um tempo cronológico tão característico dos mitos
apocalípticos, mas também sua capacidade de oferecer uma salvação sobre o fim.

Palavras Chaves: Tempo, Videogames, Imaginário, Ambiente, Mídia.
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Abstract
This research aims to study the myth of the end of times in different cultures and the relation in
which these stories interact with contemporary media. Those apocalyptical myths sustain the
dread humans have toward their finitude, a fear which end up being rescued by mediatic
productions such as videogames. In this way, it is possible to analyze the way in which the
imaginary of these eschatological stories are able to influence digital games thematically and
then stimulate the environment of this media. To accomplish this study, first it is necessary to
comprehend the formation of an apocalyptical noosphere from the development of these
eschatological myths, regarding the concept of Morin’s noosphere (2011). Following that, it is
possible to analyze the formation of a apocalyptical imaginary, guided by the studies about
image and its symbolic nature of Durand (2012). This imaginary is reconfigured by the
videogame environment, in a way that the study about composition of this environment was
required, taking into account the concept of environment proposed by Baitello (2007). A study
about the creative processes in this media was also required, employing or that the ideas from
Musso (2004) and Salles (2006). The concept of chronological time was also analyzed, in order
to demonstrate how this idea is important for the development of a human fear about the end.
Since the comprehension of this mythological imaginary should be made inside the
environment of a medium such as videogames, it was required to study the composition of a
digital games environment and how it could provide the development of an eschatological
imaginary. The analysis of three selected videogames works were realized (“The Legend of
Zelda: The Wind Waker”, “Chrono Trigger” and “The Last of Us”) which demonstrate the
capacity of referencing the eschatological imaginary in its narratives starting from the intrinsic
devices of its structure. In this way, it is possible to comprehend how the digital games maintain
alive now only the human fear about the ending of a chronological time so distinctive of the
apocalyptical myths, but also of its capacity to offer some salvation in the end.

Keywords: Time, Videogames, Imaginary, Environment, Media.
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Introdução
Em diferentes sociedades há mitos que trabalham com o conceito do fim dos tempos.
Esses mitos, que se pode chamar de mitos de apocalipse, tomando o conceito do apocalipse
bíblico para tal nomeação, vêm influenciando a cultura humana em diversos tipos de produções
midiáticas. Tendo em vista a atuação de tal imaginário sobre os meios, se realizou uma pesquisa
sobre ao artifício temático do imaginário do fim dos tempos nas mídias, assumindo como
recorte as produções ambientadas nos jogos digitais, ou videogames, como são popularmente
conhecidos tais obras.
Os mitos escatológicos comumente trabalham com a ideia da finitude do tempo, de
modo que foi necessário realizar um breve estudo sobre os conceitos de tempo que permeiam a
cultura. Esses conceitos foram retirados da mitologia grega, que apresenta duas facetas do
tempo: uma é a de Chronos, o deus do tempo cronológico, e a outra de Kairós, o tempo da
oportunidade, um momento especial no tempo. Como parte da presente pesquisa, se considerou
que o tempo cronológico é a percepção temporal com maior proeminência em obras que
resgatam um imaginário escatológico. Deste modo, a pesquisa analisou narrativas nos
videogames que apresentam mitos de fim dos tempos que se originam a partir desta percepção
do tempo cronológico pelo homem, considerando eventos que ocorram no futuro, no passado e
no presente das narrativas dos jogos digitais.
Analisar os mitos no ambiente dos videogames suscitou um estudo sobre os processos
criativos nesta mídia, a fim de compreender como imagens culturais presentes nos relatos
míticos são posteriormente assimiladas pelos videogames, se aventurando sobre o campo da
semiótica da cultura. Neste campo, foi utilizado o conceito de noosfera, que para Morin é um
ecossistema habitado pelos seres de espírito, pelas ideias e pelos mitos que se encontram em
diferentes produções culturais da sociedade. Este conceito está alinhado à ideia de
complexidade de Morin, uma vez um ecossistema formado por ideias e mitos só é possível
quando se promove um diálogo entre diversas culturas na busca por fugir de um determinismo
em suas percepções.
Demais estudos sobre a cultura, e mais especificamente sobre o impacto que o mito
apocalíptico causa sobre a sociedade, foram encontrados nos textos de Gleiser, que trabalha
com a influência do apocalipse na sociedade, e Kamper, que expõe a obsessão do homem com
o fim dos tempos. Por outro lado, em relação a ideia do imaginário, as teorias propostas por
10

Durand, nas quais o mito é uma racionalização do pensamento através de um esquema que
forma uma narrativa, acabaram resgatadas e inseridas na pesquisa.
Com base nestes conceitos, a pesquisa objetivou proceder uma análise do imaginário
mitológico do fim dos tempos ocidental como artifício temático no ambiente dos videogames a
partir de um recorte cronológico. A pesquisa mostrou como ocorrem manifestações de um mito
presente em diferentes sociedades através do meio digital, a partir do estudo de sua formação
narrativa. Trata-se de um estudo importante para compreender o desenvolvimento e
transformação da cultura através da sociedade, bem como a transformação das próprias imagens
dos mitos escatológicos.
O procedimento analítico da pesquisa se deu através de três jogos diferentes como
objetos de análise. Cada jogo apresentou uma narrativa própria de eventos que se relacionam
com a mitologia do fim dos tempos e são produções reconhecidas no ambiente dos videogames,
tendo recebidos diferentes premiações e obtido considerável popularidade. Importante citar
também que essas obras foram escolhidas a partir do modo como referenciam o evento
escatológico em sua temporalidade, considerando três momentos no tempo cronológico: o
passado, o futuro e o presente. Dessa forma, foi possível selecionar um jogo digital que
apresenta um apocalipse no passado do tempo, um jogo que apresenta um evento no futuro, e
outro cujo o evento escatológico se desenrola no presente.
Os jogos selecionados foram: “The Legend of Zelda: The Wind Waker” (2002), que em
sua narrativa expõe acontecimentos apocalípticos que ocorreram em um determinado momento
do passado, demonstrando as consequências de tal acontecimento; “Chrono Trigger” (1995),
que trata de um evento apocalíptico que se desenrolará em um período no futuro e busca por
detê-lo; e por fim “The Last of Us” (2013), cuja narrativa se desenvolve em um evento de
apocalipse do presente e expõe o pânico do homem ao enfrentar o apocalipse no agora.
Para delimitarmos as principais imagens e características dos mitos de fim dos tempos,
o primeiro capítulo desta pesquisa se dedicou em contextualizar a formação destes mitos, as
ideias que os envolvem e a influência que eles expressam sobre a cultura e a mídia. Um trajeto
antropológico do mito de apocalipse foi realizado para explicitar o desenvolvimento deste
imaginário.
A pesquisa prosseguiu com um segundo capítulo que expôs as manifestações
mitológicas presentes nos videogames, bem como a ideia de jogo digital, como ela está
enredada através da cultura e as peculiaridades que o jogo digital apresenta. Aqui, o ambiente
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dos jogos digitais foi tratado como ambiente de narrativas ludológicas, ou seja, esses jogos
digitais envolvem tanto o narrar de uma história, quanto a possibilidade de interação.
O terceiro capítulo foi focado nas análises dos jogos digitais que fazem parte do corpus
da pesquisa. Para isto, foram utilizadas suas narrativas, entrevistas com seus realizadores e os
elementos próprios da atividade de jogar cada jogo digital como forma de expor o modo como
essas obras ressignificam um imaginário escatológico. Ao final, foram expostas as suas
semelhanças e as diferenças no momento de retratar o fim dos tempos, e como esse processo
de resgate do apocalipse é importante e faz parte de uma mídia como os videogames.
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Capítulo 1 – Os mitos e o imaginário do apocalipse
Em 8 de setembro de 2016, a Agência Espacial Americana (NASA), enviou para o
espaço uma sonda de nome OSIRIS-Rex. A missão da sonda era colher amostras de um
asteroide com 492 metros de diâmetro nomeado como Bennu, mas que ficou popularmente
conhecido como o “asteroide do fim do mundo” devido a uma remota chance da rocha atingir
a Terra no ano de 2135. Embora a sonda OSIRIS-Rex busque colher informações sobre o
asteroide para futuras pesquisas, a NASA acredita que ela também possa oferecer soluções para
impedir um possível impacto de Bennu com a Terra (Rappa, 2016).
O caso de Bennu e o temor de que este ser celeste possa causar o fim do mundo é um
exemplo de um temor humano daquilo que seria o seu fim, a sua morte, um temor que
permanece vivo até mesmo nos dias atuais, no ano de 2017. Esta preocupação do homem em
relação a sua finitude no tempo se mostra capaz de influenciar e desenvolver a formação de
culturas e sociedades, originando narrativas míticas que acabam por fazer parte do cerne da
organização humana. Isto é percebido por Edgar Morin (1997), o qual notou que desde as
sociedades arcaicas, há uma busca pela preservação do homem no tempo, pela negação da
morte. A cultura é produzida para se vencer a morte, para conseguir alcançar a imortalidade, ao
mesmo tempo em que a “existência de cultura, isto é, de um patrimônio coletivo de saberes,
habilidades, normas, regras de organização etc., só tem sentido porque as antigas gerações
morrem” (Morin, 1997, p. 10) e há uma renovação de seus indivíduos. As gerações mais novas
adquirem o conhecimento de gerações antigas, enquanto o homem prolonga sua existência
através da passagem de seu conhecimento.
Morin foca seus estudos na percepção do medo da morte, porém, não é difícil notar que
tal medo está relacionado com as narrativas míticas do fim do tempo. Ambas as ideias, o temor
da morte e o mito do fim do tempo, só fazem sentindo porque o homem teme sua finitude. O
ser humano conhece sua efemeridade e visa a imortalidade, ideias estas que somente se
manifestarão a partir da percepção do tempo. Quando se considera o conceito de tempo, a
filosofia grega fornece uma compreensão para tal conceito a partir de duas divindades
mitológicas distintas que o representam: Chronos e Kairós.
A primeira divindade está ligada ao tempo cronológico, tempo do cálculo a partir dos
relógios (Pedroni, 2014). É um tempo quantitativo, e como mostra Brandão (1991), seu nome
Chronos (Khronós) acabou associado a figura do titã Cronos na etimologia popular, o titã que
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devorava seus filhos ao nascer e que posteriormente foi derrotado e destronado por Zeus, seu
filho mais novo.
Kairós, a segunda noção de tempo grega, é um tempo oportuno e único, um tempo ligado
à qualidade do momento. Em seu estudo em relação ao Kairós, Lenhart (2011) aprofunda-se
ainda mais neste conceito e diz que Kairós é um tempo único que envolve consigo uma ação,
exercitando atividades de conhecimento e julgamento.
Considerando as características de ambas as manifestações do tempo para os gregos,
percebe-se como o tempo representado por Chronos se enquadra de modo mais concreto quando
se tem em mente o temor do homem pela finitude. Há uma noção de finitude associada a
Chronos, pois este é o tempo que mede a tudo, a vida e cada momento, e o tempo medido pela
areia da ampulheta é também aquele tempo que em algum momento se extinguirá quando o
último grão cair.
A partir de tal percepção, os mitos de fim dos tempos podem ser vistos como mitos
ligados ao tempo Chronos. Tal afirmação seria contestada por Richard (1996), que ao se
debruçar sobre o Apocalipse, o relato escatológico bíblico, o designa como um evento do tempo
Kairós por ocorrer em um momento presente. “A escatologia do Apocalipse realiza-se
fundamentalmente no tempo presente. O fato central que transforma a história é a morte e
ressurreição de Jesus. [...] Sua ressurreição transforma o presente num Kairós” (Richard, 1996,
p. 19). De fato, o Apocalipse também pode vir a se apresentar como um Kairós por se tratar de
um evento único e sagrado no presente, mas a percepção de Richard descarta o temor que tal
evento estimula sobre as diferentes sociedades a partir da percepção da finitude e a sua
relevância para um estudo antropológico dos mitos do fim.
Marcelo Gleiser (2001), expõe que a percepção de finitude que leva o homem a temer o
fim do tempo, é um dos aspectos de maior relevância para se compreender o desenvolvimento
e a persistência dos mitos escatológicos na cultura, bem como sua influência sobre as diferentes
mídias.

Nós somos criaturas limitadas pelo tempo. Nossa vida tem um princípio e
um fim, um período de tempo que nos apressamos a dividir em seguimentos iguais –
anos, meses, dias – na vã esperança de que, por meio dessa contagem, possamos, de
fato, controlar sua passagem. Mas desdenhando nossos esforços, o tempo sempre
vence no final: nós envelhecemos e, sem saber quando ou como, morremos. [...] A
morte faz com que nos apeguemos à vida com todas as nossas forças, inspirando nossa
constante busca por algo que transcenda essa passagem do tempo (Gleiser, 2001, p.
15).
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Devido a isto, o imaginário dos mitos de fim dos tempos ou mitos apocalípticos, será
visto como um imaginário que traz a predominância de um tempo cronológico, sendo Chronos
aquele que rege a percepção desses mitos nas mídias.
Ao buscar compreender este imaginário é preciso ter em mente a própria questão da
imagem. Como diz Contrera (2016), a imagem que constituí o imaginário de uma cultura possui
tanto um caráter de imagem técnica, quanto um caráter de imagem endógena. Este último
aspecto da imagem está relacionado à sua natureza simbólica que se origina a partir de uma
concepção que se possui da imagem, uma concepção ligada a uma memória cultural. É notado
que com diferentes culturas, é possível que uma mesma imagem se modifique e apresente
concepções que oferecem significados distintos para grupos heterogêneos. A imagem da cruz
pode apresentar simbolismos diferentes para um religioso cristão e para um ateu. Há uma
relação do imaginário das imagens com os fenômenos psíquicos que afetam o homem, de modo
que as imagens chegam a apresentar uma força, uma energia que as constituí em seu cerne e
que afeta aqueles que entram em contato seus simbolismos.
O problema da natureza simbólica da imagem será trabalhado por Gilbert Durand
(2012), que enxerga a imagem como um objeto simbólico. Para o autor, os múltiplos
significados de um objeto simbólico se devem ao fato de que as imagens nunca são puras, mas
na realidade “constituem tecidos onde várias dominantes podem imbricar-se, a árvore, por
exemplo, pode ser [...] ao mesmo tempo símbolo do ciclo sazonal e da ascensão vertical”
(Durand, 2012, p. 54). As imagens inicialmente seriam constituídas por esquemas.

O esquema é uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, constitui a
factividade e a não-substantividade geral do imaginário. O esquema aparenta ser o
que Piaget, na esteira de Silberer, chama de ‘símbolo funcional’ e ao que Bachelard
chama de ‘símbolo motor’. Faz a junção [...] entre os gestos inconscientes da sensóriomotricidade, entre as dominantes reflexas e as representações. São estes esquemas que
formam o esqueleto dinâmico, o esboço funcional da imaginação (Durand, 2012, p.
60).

Os esquemas formam arquétipos, substantificações dos esquemas que se apresentam
como imagens essenciais da cultura que se desenvolvem em outras imagens simbólicas. As
imagens simbólicas convergem entre si ao ponto de formarem constelações, ou seja,
aglomerados de imagens representativas com significados similares. Durand dividirá as grandes
constelações de imagens em dois “Regimes” comandados por dominantes reflexológicas.
15

O primeiro destes regimes que governam o imaginário é o regime Diurno, comandado
por uma dominante postural, que apresenta imagens de ascensão e de dicotomia (como bem e
mal, luz e sombras). A flecha é colocada como um bom exemplo de uma imagem deste regime,
pois ela sempre aponta para cima, está em processo de subida, como um objeto pronto a
ascender aos céus. O uso da flecha na mão de um herói ainda a torna uma arma que perfura o
mal, o que a alinha com seu caráter ascensional, pois a busca pela derrota do mal é uma busca
por ascensão.
O segundo regime é chamado por Durand de Noturno. Neste regime, são apresentadas
dominantes digestivas, com imagens de intimidade, inversão e misticismo, e dominantes
sexuais, que apresentam imagens cíclicas e rítmicas. A imagem da casa e do ventre são imagens
ligadas a essa característica íntima do noturno, enquanto temos imagens da própria noite e da
bruma, que permanecem ligadas ao místico. O ouroboros é um bom exemplo do caráter cíclico
do regime noturno.
Os mitos têm papel importante para a compreensão dessas imagens, uma vez que o
próprio Durand afirma que o imaginário não pode existir sem os mitos. Os mitos são os
principais formadores de imagens simbólicas, sendo o mito entendido como um “sistema
dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas, sistema dinâmico que, por impulso de um
esquema, tende a compor-se em narrativa” (Durand, 2012 p. 62 – 63). Deste modo, narrativas
diversas podem ser vistas como mitos, pois elas atuam na formação do imaginário e na
transformação de suas imagens simbólicas, as quais ganham significado e simbolismo a partir
do modo como se apresentam na narrativa.
A compreensão da formação dos mitos por imagens simbólicas é um passo importante
para a um estudo sobre os mitos apocalípticos. Entretanto, apenas isto não basta. É necessário
um estudo em relação a reprodução e interação dos mitos de apocalipse junto às sociedades
humanas, ou seja, faz-se necessário compreender a formação daquilo que pode se chamar de
uma noosfera apocalíptica.

1.1 – A noosfera apocalíptica
Edgar Morin (2011) compreende que a cultura é desenvolvida e preservada a partir de
interações entre indivíduos. Trata-se de um sistema complexo, no qual ideias concorrentes,
antagônicas, recursivas e hologramáticas interagem entre si para preservar e estimular
mudanças em determinismos culturais vigentes. Em um processo de retroalimentação, os
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determinismos culturais contribuem para a formação das sociedades, seus dogmas e linhas de
pensamento, ao mesmo tempo em que os indivíduos de uma sociedade transformam esses
determinismos no momento em que dialogam com outros indivíduos situados em diferentes
contextos culturais. Devido a tais interações, Morin considera que os mitos e as ideias presentes
na cultura são seres vivos, “seres de espírito” (Morin, 2011 p. 139) e que fazem parte de um
ecossistema próprio, o qual ele denomina noosfera.
O conceito de noosfera para Morin possui similaridades e diferenças com o próprio
conceito de cultura, de forma que

[...] representações, símbolos, mitos, ideias são englobados, ao mesmo
tempo, pelas noções de cultura e noosfera. Do ponto de vista da cultura, constituem a
sua memória, os seus saberes, os seus programas, as suas crenças, os seus valores, as
suas formas. Do ponto de vista da noosfera, são entidades feitas de substância
espiritual e dotadas de certa existência (Morin, 2011, p. 141).

A noosfera implica na existência de processos mediadores humanos, através das
imagens e das mensagens que um indivíduo utiliza para a sua comunicação com o que lhe é
externo. É um meio que conduz conhecimento e que se forma pelas ideias e mitos que as
sociedades produziram, de modo que a noosfera acaba por criar um universo próprio que
permanece habitado pelos espíritos humanos. “Cada poema inveta um mundo, cada romance,
cada filme cria um universo” (Morin, 2011 p. 142) de modo que novas noosferas são
constituídas e concebidas, algo que ocorre em paralelo com o crescimento dos saberes
científicos e técnicos.
Os mitos de fim dos tempos se desenvolvem em uma noosfera própria, na qual relatos
escatológicos influenciam o pensamento humano e conservam um medo social em relação ao
fim. Warburg (2013) notou que durante o período do Renascimento uma forte crença na
astrologia persistia, reminiscência do culto aos deuses pagãos da Antiguidade. Teólogos da
igreja cristã procuravam astrólogos a fim de compreender a passagem de cometas e a conjunção
de planetas. Em 1524, o pânico instaurou-se na sociedade alemã devido a previsão dos
astrólogos de que uma conjunção de planetas naquele ano traria uma inundação mundial durante
o mês de fevereiro.
Aby Warburg oferece um exemplo do medo social pelo fim e da preservação dos mitos
escatológicos. O pânico pela inundação é o mesmo temor pela percepção da morte e da finitude.
A ideia de um dilúvio mundial encontra um paralelo à narrativa escatológica do dilúvio de Noé,
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uma narrativa tão forte no imaginário cultural que continua a aparecer em produções midiáticas
como os videogames.
Um caso que se pode citar é o do jogo digital “Fire Emblem: Radiant Dawn” (2007). Na
história do game é narrado sobre uma grande inundação ocorreu num passado primordial, sendo
causada pela deusa criadora Ashunera, que após presenciar uma guerra entre seus povos,
descontrolou-se e acabou por inundar a maior parte dos continentes da terra.
Como aponta Gleiser (2001), as sociedades humanas sempre procuraram prever essas
possíveis catástrofes a partir da análise dos céus, uma atividade que vem influenciando gerações
com o passar dos anos.

[...] os céus eram vistos como uma espécie de manuscrito sagrado, que os
deuses usavam para se comunicar com as pessoas por intermédio do feiticeiro. Não
sabemos exatamente quando essa tradição se iniciou, mas com certeza, ela já
predominava entre os babilônios bem antes de 2000 a.C. Para eles, a astrologia era
uma tradução desses manuscritos, descrevendo a influência dos céus no destino das
pessoas (especialmente os aristocratas) e das plantações (Gleiser, 2001 p. 20).

Um fato importante que Gleiser explícita é que o homem costuma temer aquilo que foge
de sua compreensão, característica essa que levou o ser humano a acreditar nesta ideia de que
qualquer modificação nos céus ou aparecimento de objetos celestes desconhecidos fossem
avisos dos deuses e prenúncios de catástrofes. É também esse temor que faz com surja no
homem o interesse pelo com o céu, o qual o leva em uma busca por decifrar o mar de mistério
que rodeia as estrelas, os cometas, e os astros. Para o autor, teria sido esse fascínio do ser
humano pelos objetos acima dele que o levou a desenvolver estudos de astronomia, os quais
possibilitaram a compreensão sobre a trajetória dos cometas, a existência dos buracos negros,
a rotatividade dos planetas e a composição da estrutura dos objetos celestes. Na busca por
decifrar as mensagens divinas e compreender o destino que o aguardava, o homem acabou por
desenvolver estudos científicos, reflexo de como o temor dos mitos escatológicos da noosfera
podem influenciar as mais diversas linhas de pensamento.
Em seu estudo sobre a influência dos mitos de fim dos tempos, Gleiser reuniu um grupo
de imagens as quais ele chama de “arquétipos do fim” (Gleiser, 2001 p. 18) e que seriam
imagens comumente ligadas à ideia do fim do tempo, aparecendo com frequência nos relatos
míticos e em obras que se baseiam em tais relatos. Como é de se esperar, muitas dessas imagens
estão ligadas aos objetos celestes, tendo a imagem dos cometas um lugar especial no meio
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desses arquétipos do fim. O simples caráter imprevisível de um cometa era visto pelas
sociedades primitivas como um sinal divino.
A ideia em torno dos cometas repercutiu de tal forma, que Warburg (2013) chega a
relatar a preocupação do teólogo Filipe Melâncton com um cometa avistado no ano de 1531.
Melâncton escreveu uma carta direcionada a Johann Carion, um famoso astrólogo da época, na
qual ele questionava se o cometa visto por ele poderia ser um sinal de futuras infelicidades.
Outro caso interessante relacionado ao temor pelos cometas, desta vez citado por Gleiser
(2001), é o de Increase Mather, presidente do Harvard College, que em 1683 publicou uma
coletânea que continha todos os cometas já contemplados, junto de observações que faziam um
paralelo entre suas aparições e terríveis catástrofes que aconteceram em seguida.
Eclipses solares também eram temidos pela sua imprevisibilidade similar à dos cometas.
O sol é visto como uma divindade em diferentes religiões, como o deus Apolo grego e a deusa
Amaterasu japonesa. Devido a isto, as religiões que tinham o sol como divindade, buscavam
preservá-lo, e a visão da perda de sua luz poderia simbolizar uma derrota da divindade solar
para possíveis forças das trevas. Os incas são um dos povos mais simbólicos neste caso, pois
sacrificavam pessoas para garantir o retorno do sol, uma vez que se o sol parasse de brilhar, o
mundo acabaria em trevas (Gleiser, 2001).
O surgimento de profetas e salvadores é outro fator importante para narrativas
escatológicas. Na Bíblia temos a figura de Daniel, profeta que narra a vitória de Deus contra
terríveis bestas e o julgamento que libertará o povo judeu de seus algozes e punirá os maus.
Mais tarde tem-se a figura do profeta João, o qual teria tido visões sobre o futuro do povo de
Cristo, narrando o Apocalipse cristão a partir dessas visões. Na narrativa, é descrito o embate
das forças de Deus contra as bestas que trazem o mal e influenciam de forma negativa o povo
dos homens, a eventual vitória de Deus e o surgimento de um novo reino eterno.
Os profetas estão ligados a um sentimento conflitante com o temor da morte trazida pelo
fim dos tempos: a esperança trazida pela percepção de salvação. Como bem expõe Gleiser, a
narrativa apocalíptica anunciada por Daniel surge em um período de conflitos para os judeus,
que conviviam sobre o domínio do rei Antíoco Epífane. Os relatos de Daniel ainda fazem alusão
aos impérios Persa, Babilônico, o de Alexandre, o Grande e ao reino dos medos, os quatro
impérios inimigos dos judeus que surgem como quatro bestas. Daniel prevê a queda destes
impérios e a salvação para aqueles que mantinham sua fé em Deus, após um período de
dificuldades para o povo judeu, oferecendo assim a percepção de um futuro auspicioso para
aqueles que tanto sofriam. Algo semelhante ocorre no Apocalipse de João. Escrito em um
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período em que o Império Romano perseguia os seguidores de Cristo, o Apocalipse de João
“prega aos fiéis a importância do martírio para a redenção, prometendo felicidade eterna no
Paraíso, após o dia do Juízo Final” (Gleiser, 2001 p. 43).
Os profetas, entretanto, não ficaram apenas na Bíblia. Gleiser cita vários casos de
profetas que acabaram por surgir durante os séculos, como é o caso de João de Leiden, durante
o Renascimento na Alemanha. Líder anabatista, João acabou promovendo uma revolução
religiosa na cidade de Münster no ano de 1534, no qual os anabatistas invadiram a sede do
governo da cidade, expulsaram aqueles que não concordavam com suas ideias e rebatizaram o
local como “Nova Jerusalém” (Gleiser, 2001, p. 75). João pregava que somente quem vivesse
junto aos anabatistas poderia sobreviver aos terrores do Apocalipse, proclamou-se rei da Nova
Jerusalém, confiscou bens privados e instituiu grandes taxas de impostos. A população acabou
caindo na pobreza ao mesmo tempo em que a cidade de Münster foi cercada por um exército
financiado pela nobreza da região. Em 1535 a cidade foi invadida e a população dizimada. João
foi preso e em 1936 foi torturado em praça pública até a sua morte (Gleiser, 2001).
Profetas que vêm e vão ao longo dos anos são apenas um exemplo desse eterno retorno
do medo e da busca por salvação que o mito do fim dos tempos oferece à sociedade. Um caso
recente do medo do fim citado por Gleiser é o bug do milênio, no qual muitas pessoas temiam
que um erro nos computadores do mundo todo traria consequências catastróficas para a
população mundial na virada do século XX, algo que de modo algum ocorreu. Na época,
surgiram manuais e kits de sobrevivência, enquanto grandes empresas buscavam assegurar que
nenhum erro pudesse ocorrer em seus computadores.
Dietmar Kamper (1989) também reflete sobre esta obsessão do homem pelo fim dos
tempos advinda do imaginário de um fim catastrófico. Para o autor, a obsessão humana com o
fim está ligada a uma perspectiva histórica, no qual a história dos homens é contada a partir de
acontecimentos apocalípticos, de conflitos e julgamentos. Os relatos históricos possuem uma
estrutura escatológica, pois o começo e o fim das eras são apresentados a partir de relatos de
guerras ou de grandes catástrofes. Deste modo, o indivíduo vê no apocalipse um fim trágico e
o teme, perpetuando o temor pela morte que guia nossa sociedade. O temor e estruturação da
história transforma o evento apocalíptico em um acontecimento cíclico. Surge a ideia de que
“todo momento é um fim, um acidente, um pedaço, talvez o começo de uma outra vida. [...]
somente um apocalipse ‘recortado’ continua a existir” (Kamper, 1989, p. 97) (tradução nossa).
Este apocalipse recortado vai ocorrendo era após era, definindo o modo como história da
humanidade nos é apresentada.
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Como o apocalipse configura-se como um evento de constante retorno histórico, suas
imagens, que insistem em reaparecer, acabam tendo forte impacto social e no modo como nos
comunicamos. As mídias assimilam a ideia do apocalipse e Gleiser (2001) cita que obras como
“A Dívina Comédia” de Dante Alighieri, “O Paraíso Perdido” de John Milton, e filmes de norteamericanos como “Asteroide” (1997) e “Armaggedon” (1998) possuem grande influência vinda
dos mitos apocalípticos. Na comédia de Dante, o protagonista é apresentado como um profeta
capaz de denunciar os problemas que ocorrem na sociedade dos homens, enquanto o poema de
Milton une astronomia e os mitos religiosos ao narrar imagens apocalípticas em correlação com
os movimentos dos astros. Os longas-metragens “Asteroide” e “Armaggedon”, ambos narram
o surgimento de asteroides que irão se chocar com a Terra e missões espaciais que visam
impedir tais impactos – algo similar ao que parece acontecer com o asteroide Bennu
Obviamente, esses são apenas alguns exemplos midiáticos que assimilam as imagens
apocalípticas. O interessante, entretanto, é notar que cada mito, livro ou história que utiliza
conceitos escatológicos é um elemento importante para a formação dos chamados arquétipos
do fim de Gleiser. Do mesmo modo, as imagens contidas em cada uma dessas obras é parte
integrante de uma noosfera planetária, que como cita Morin (2011), é um sistema em constante
expansão, capaz de se comunicar com diferentes culturas.
Para compreensão da atuação do imaginário apocalíptico nas diferentes mídias de
massa, e mais especificamente na mídia dos jogos digitais, as quais fazem parte de toda a
composição de uma noosfera apocalíptica, deve-se primeiramente tomar conhecimento dos
mitos que originaram as ideias escatológicas hoje tão comuns em nossa cultura. Segue-se então
com a exposição dos mitos escatológicos e suas imagens de maior relevância.

1.2 – Os mitos de apocalipse
Estudar os mitos apocalípticos implica adentrar em um universo formado por diversos
mitos de origens judaico-cristãs, como o próprio apocalipse bíblico. Para compreender a visão
escatológica de religiões cristãs, é preciso inicialmente tomar conhecimento de mitologias
encontradas no Oriente Médio. Gleiser (2001) expõe que o mito do fim que viria a influenciar
as culturas judaico-cristãs teve sua origem nas narrativas de civilizações do Oriente Médio,
mais especificamente em mitos babilônicos, egípcios e masdeístas.
Dentre os babilônicos, uma narrativa famosa com características escatológicas é a que
narra as viagens de Gilgamesh, um líder sumério que buscava a imortalidade. Na história,
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Gilgamesh chega a encontrar Utnapishtim, seu antepassado que sobreviveu a um dilúvio divino
que tinha o intuito de punir a humanidade pecadora. Utnapishtim conta a Gilgamesh que chegou
a construir uma arca na época do dilúvio, na qual abrigou sua família e vários animais. Gleiser
aponta aqui um forte paralelo entre essa narrativa e o mito de Noé: em ambos os casos há o
dilúvio divino como método aplicado para a purificação da humanidade. Um único humano,
com sua família, é escolhido para se salvar ao construir uma arca que o poupa de tal calamidade.
Utnapishtim revela a Gilgamesh o local onde o herói pode encontrar a erva da
imortalidade. O mito de Gilgamesh termina quando o herói encontra a famosa erva, mas antes
de prová-la, é picado por uma cobra e morre. O mito exemplifica a busca do homem pela
imortalidade e revela que não há uma fuga para a morte na visão babilônica: o homem é finito
e não existe uma vida eterna, mesmo no pós-morte. Percebe-se nesta narrativa a ideia de que
não se pode vencer o tempo que passa e que leva o homem ao encontro de seu fim. A luta contra
o fim do tempo é uma luta sem glória.
Uma crença em uma vida após a morte surge com intensidade na civilização egípcia.
Gleiser ressalta que tal concepção modificou-se conforme o período histórico e a localização.
Se inicialmente apenas os faraós poderiam viver pela eternidade, “durante o período de ruptura
da autoridade faraônica (2200-2000 a. C.), a ideia de que a vida após a morte deveria ser um
direito de todos começou a tomar força” (Gleiser, 2001, p. 27). Em meio a tal crença, surgiu a
ideia do Reino de Osíris, um reino considerado encantando, no qual as almas daqueles que
mereciam poderiam descansar durante toda a eternidade. Entretanto, para poder entrar em tal
paraíso, as almas dos mortos precisavam primeiro passar por um julgamento presidido pelo
próprio Osíris.
Havia uma série de regras que uma pessoa devia seguir em vida, para que durante tal
julgamento, sua alma fosse considerada pura e ela pudesse adentrar o Reino de Osíris. As almas
consideradas impuras eram punidas imediatamente, havendo relatos nos quais a alma era
“destruída por um ser estranho, com cabeça de crocodilo e um corpo híbrido de leão e
hipopótamo. Em outros, a alma é jogada nas chamas do Inferno” (Gleiser, 2001, p. 28). Nestes
mitos egípcios, além da crença no pós-vida, há questões como a moralidade e o julgamento que
garantirá a quem merece uma vida eterna agradável, ideias essas que seriam disseminadas para
outras religiões.
Outra religião que demonstra influenciar as doutrinas judaicas e cristãs é a religião
masdeísta, também chamada de zoroastra, a qual oferece uma ideia bastante clara dos conceitos
de bem e mal. O principal mito desta religião fala de Zoroastro, um jovem que viveu nas regiões
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que hoje fazem parte do Irã e do Afeganistão entre os períodos de 1.000 a.C. e 660 a.C. Com
vinte anos de idade, Zoroastro buscou uma revelação espiritual e após sete anos vivendo em
completo silêncio, quando já estava com trinta anos, teve uma visão com o arcanjo Vohu
Manah, que o convidou a levar sua alma de encontro ao Deus único, Ahura Mazda, criador do
mundo e detentor de poder sobre todos os homens. A partir daí, Zoroastro se tornou profeta de
Mazda, pregando o monoteísmo e a ética. É difícil dizer quais eram os reais ensinamentos do
masdeísmo, uma vez que suas tradições foram passadas oralmente, porém, sabe-se que
Zoroastro
[... ]acreditava na existência do mal, Druj, ‘A Mentira’, que estava em
constante conflito com Asha, ‘O Correto’, ou ‘A Verdade’. O Bom espírito (Spenta
Manyu) também encontrava sua oposição no Mau Espírito (Angra Mainyu). Para
Zoroastro, a tensão entre o bem e o mal era um dos aspectos fundamentais tanto na
vida dos homens como na dinâmica do mundo natural (Gleiser, 2001, p. 29).

No masdeísmo, o homem possui a liberdade para escolher entre os caminhos do bem e
do mal, porém, a escolha entre um dos dois caminhos acarreta em consequências para a alma
do homem. Estas consequências serão apresentadas no mito escatológico masdeísta, o mito do
Dia do Juízo Final, no qual Mazda vence o mal. No dia em questão, haverá a ressurreição dos
mortos e chuvas de fogo e de metal derretido cairão e queimarão aqueles que possuem almas
pecadoras, sejam eles mortos, ou vivos. Há versões deste mito masdeísta em que cada alma é
julgada de forma individual após a morte de seu corpo. Ao fim do julgamento, as almas
atravessam a Ponte da Separação. As almas que se mantiveram firmes aos ensinamentos de
Mazda ao atravessar tal ponte chegam ao Paraíso, enquanto os pecadores devem caminhar até
o Inferno. Para Gleiser, o mito masdeísta do Dia do Juízo Final é, muito provavelmente, o
primeiro mito do Fim do Tempo que não apresenta uma continuação na qual o mundo
ressurgiria após seu final (uma ideia que será estudada posteriormente). Isto seria assimilado
pelas religiões cristãs e judaicas, assim como os ideais moralistas que dividem o mundo de
forma dicotômica, ou seja, divide-se o mundo entre aqueles que são bons (dignos da salvação
de Deus) e os que são maus (os pecadores, merecedores da danação eterna).
Na Bíblia, dois textos agregam as imagens dos mitos citados e surgem como objetos
importantes para o estudo em relação aos mitos apocalípticos: o Livro de Daniel no antigo
testamento, e o Apocalipse de João no novo testamento. No caso do Livro de Daniel, Gleiser
aponta que este foi escrito cheio de simbolismo com a função de trazer esperança ao povo judeu,
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que passava por um período de perseguição religiosa durante o reinado de Antíoco Epífane.
Novamente, surge a ideia do bem contra o mal, sendo que o primeiro vence o segundo, assim
como a desordem de todo o cosmo. Daniel, o profeta, vê a imagem de quatro bestas que são
julgadas por Deus. Surge também o Filho do Homem, uma figura que reinará para sempre em
um império eterno. Gleiser interpreta as quatro bestas como quatro impérios que irão cair por
terem oprimido o povo judeu, enquanto o Filho do Homem é Israel e seu povo, que receberá a
salvação após uma terrível batalha.
O Apocalipse de João, também chamado de Livro da Revelação, apresenta semelhanças
com o Livro de Daniel. Assim como a narrativa profética do antigo testamento, o Apocalipse é
escrito num período conturbado em “resposta ao sentimento anticristão promulgado pelos
romanos, na tentativa de garantir a sobrevivência da igreja” (Gleiser, 2001 p.43). Neste texto,
é narrada a batalha do anjo Miguel contra o Diabo, que é citado como um dragão. Jesus retorna
e vence o Diabo, mas após mil anos, o Anticristo ressurge, ocasionando a uma última luta entre
as forças do bem e do mal. Com a vitória de Deus sobre o mal, surge a Nova Jerusalém: “E
levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa
Jerusalém, que Deus descia do céu” (Bíblia, Apocalipse, 21:10, p. 332).
Gleiser (2001) debruça seus estudos sobre alguns simbolismos de maior interesse no
Apocalipse de João. Muitos eventos cósmicos e catástrofes citadas durante o texto, apresentam
semelhanças com eventos reais. Quando o último dos sete anjos, guardiões dos sete selos, abre
o sétimo selo, é citado que o anjo arremessa um turíbulo cheio de fogo na Terra. Gleiser ressalta
o fato de que esta imagem é muito evocativa da imagem de um cometa.
De fato, as catástrofes trazidas pelos sete anjos, com estrelas que caem do céu e chuvas
de fogo, são muito similares às imagens de cometas e estrelas cadentes e reforçam o temor que
o homem parece possuir por esses fenômenos celestes. Há ainda um momento em que o texto
apocalíptico oferece o exemplo de um acontecimento similar a um eclipse solar e um eclipse
lunar: “E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da
lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do
dia não brilhasse, e semelhante a noite” (Bíblia, Apocalipse, 8:12, p. 321).
Entre os diversos mitos escatológicos existentes, um que apresenta grande semelhança
com o fim do mundo cristão é o Ragnarök da mitologia nórdica. Mirella Faur (2007) cita que
este mito expõe a crença nórdica de que os deuses não eram eternos e podiam ser mortos, além
da crença no renascimento. Conhecido como o Crepúsculo dos Deuses, o Ragnarök é
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prenunciado por um inverno sem fim, chamado Fimbul, e iniciado após a
trágica morte do deus solar Baldur, filho de Odin [...], o mundo tornou-se palco de
guerras, ódio e violência. Catástrofes naturais acompanharam a degradação humana;
a neve caía sem parar, os ventos sopraram das quatro direções e a terra estava imersa
na escuridão. Os lobos Hati e Skoll, que perseguiam o Sol e a Lua, conseguiram enfim
alcançá-los e os devoraram. A terra estremeceu, as estrelas caíram da abóbada celeste
e a serpente Jormungand saiu de seu esconderijo marinho, causando maremotos e
dilúvios. O deus Loki e os monstros Fenrir e Garm conseguiram se soltar das amarras
que os mantinham em cativeiro e saíram sedentos de vingança em busca de seus
acusadores. O dragão Nidhogg conseguiu roer as raízes de Yggdrasil, estremecendo
assim todos os nove mundos. Os galos de Valhalla e Midgard e o pássaro vermelho
da deusa Hel alertaram com seu canto o deus Heimdall, que soou sua corneta dando o
temido aviso: ‘Ragnarök estava começando’ (Faur, 2007, p. 42 – 43).

Todos os deuses se alinharam para a batalha que se seguiu contra monstros e gigantes.
Odin foi morto pelo lobo Fenrir, enquanto Thor derrotou Jormungand, a Serpente do Mundo,
mas faleceu devido ao veneno do monstro. Ao fim da batalha, apenas alguns poucos deuses
sobreviveram e o gigante de fogo Surt espalhou fogo pelos nove mundos e pela árvore
Yggdrasil, a árvore cósmica, e a Terra se tornou cinzas, afundando no oceano em seguida.
Entretanto, purificada pelo fogo e pela água, uma nova Terra emergiu do mar, assim como um
novo Sol trazido pela filha da deusa solar. Um casal de humanos de nome Lif e Lifthrasir,
sobreviveu ao desastre e povoou novamente a Terra com seus descendentes. Baldur renasceu e
juntou-se aos deuses sobreviventes para vigiar o novo mundo.
Faur se atenta às semelhanças de personagens do mito nórdico com entidades do
Apocalipse cristão. O deus Baldur apresenta simbologia similar à de Cristo ressuscitado, assim
como Loki com o diabo, assimilações que segundo a autora devem ter sido realizadas em um
processo de sincretismo após a cristianização dos povos nórdicos. Faur refuta a ideia simplista
de que o Ragnarök possa ser apenas um plágio a narrativa escatológica cristã, pois ainda que a
transcriação do mito possa ter recebido adaptações devido à linguagem confusa do poema que
o narra, lendas escandinavas já traziam consigo imagens do Ragnarök antes do período de
cristianização.
Como no mito cristão, o Ragnarök apresenta algumas imagens de fenômenos celestes.
O simbolismo encontrado na devoração do sol e da lua pelos lobos Hati e Skoll é o mesmo dos
eclipses solares e lunares, enquanto as estrelas que caem do céu são similares aos cometas. O
mito nórdico ainda narra que o surgimento de dilúvios e a submersão da Terra no mar, não
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sendo difícil associar tais acontecimentos com o mito diluviano de Noé, e até mesmo com a
narrativa de Utnapishtim encontrada nos mitos babilônicos.
É notável a semelhança do Ragnarök com o mito do eterno retorno proposto por Mircea
Eliade (1992)1. Para compreender esse conceito de Eliade, é preciso voltar-se para o estudo
feito pelo autor em relação às sociedades arcaicas que realizavam rituais, gestos e cerimônias
baseadas em mitos primordiais. Esses mitos apresentam arquétipos, os quais as sociedades
arcaicas buscam repetir. Toda atividade que possui alguma importância para uma sociedade
primitiva, encontra um paralelo em um mito primordial. Neste processo de repetição, o homem
acaba por se colocar no mesmo tempo em que o mito ocorre. Ele recria o momento do mito
primordial, se encontrar em um tempo da realidade e abandona a temporalidade mundana das
atividades sem importância.

[...] a realidade é alcançada unicamente por intermédio da repetição ou da
participação; tudo o que carece e um modelo exemplar é ‘insignificante’, isto é, está
destituído de realidade. Desse modo, os homens demonstram uma tendência no
sentido de se tornarem arquetípicos e paradigmáticos (Eliade, 1992, p.36).

Os rituais de ano novo citados por Eliade são um bom exemplo da ideia do eterno
retorno. São rituais que comemoram o fim de um período e o nascimento de uma nova era, uma
regeneração no tempo. O tempo passa a ser cíclico, se restituindo eternamente, ao mesmo tempo
em que é finito, pois um período acaba e começa em uma determinada divisão da eternidade.
São ideias de nascimento e morte que surgem conforme a reconstituição dos mitos.
O Ragnarök se encontra associado a este mito do eterno retorno devido ao fato de
apresentar essa divisão do tempo dos deuses. É o fim de uma era e o começo de uma nova, a
destruição e o renascimento da Terra, dos deuses e da humanidade. Trata-se do mito que
expressa que o tempo está em permanente morte e regeneração.
Os druidas, principais figuras religiosas nas civilizações celtas do oeste da Europa
também acreditavam no renascimento da Terra e apresentavam imagens similares às do mito
nórdico. Gleiser (2001), relata que entre os celtas, a crença era de que “o fim do mundo se
iniciaria com o colapso dos Céus e com a destruição da Terra por fogo e água, matando todos
os homens” (Gleiser, 2001, p. 24). A Terra renasceria após esse fim do mundo, e uma nova
linhagem de humanos surgiria. Entretanto, os druidas pregavam a imortalidade da alma, de

1

Faur (2007) também se atenta a esta relação do Ragnarök com os conceitos de Eliade (1992).
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modo que, mesmo após o fim dos tempos celta, a alma sobreviveria e habitaria essa nova Terra.
Trata-se de uma vitória do homem sobre a finitude do tempo.
O conceito de começo e fim da vida também surge em mitos escatológicos de
civilizações da Mesoamérica, mais especificamente nos mitos da sociedade asteca. Como relata
Fuentes (2009) os astecas acreditavam no mito dos Cinco Sóis e segundo tal crença, o Sol – e
o mundo – havia sido criado anteriormente quatro vezes, tendo o primeiro sol sido

destruído por um jaguar; o segundo, por ventos ferozes; o terceiro, por uma
chuva incessante; o quarto, pelas águas de um grande dilúvio. Atualmente vivemos
no quinto Sol, nascido do sacrifício dos deuses e que só continuará brilhando mediante
o sacrifício das criaturas dos deuses, os homens e as mulheres (Fuentes, 2009, p. 135
– 136) (tradução nossa).

Fuentes ressalta a importância do sacrifício para as sociedades astecas, sendo esta
atitude ritual a única forma de manter a continuidade do mundo e das coisas. Deste modo, os
astecas viviam perante o medo de que uma grande catástrofe poderia ocorrer a qualquer
momento, uma catástrofe que destruiria o quinto sol no qual aquela sociedade vivia.
Não é difícil notar no mito asteca o medo do fim do tempo, mas deve-se atentar pelo
modo cíclico como aquela civilização concebia a criação e o fim do mundo. Como em outras
civilizações arcaicas, os astecas demonstram grande apreço pelo Sol, principal objeto celeste
de preocupação daquela sociedade. Seus mitos escatológicos ainda demonstram uma série de
imagens de destruição, como um jaguar que destrói o primeiro Sol, os ventos fortes, a chuva
que não para e a imagem do dilúvio, este último sendo um acontecimento recorrente nos mitos
escatológicos, como visto nas narrativas babilônicas, cristãs e nórdicas.
Outra civilização da Mesoamérica importante para os estudos escatológicos é a dos
maias que, como menciona Santos (2015), não relatam um mito de fim do tempo, mas
interpretações realizadas em torno de seus calendários acabaram por marcar a data de 21 de
dezembro de 2012 como aquela que seria a do dia do fim do mundo. O autor cita que os maias
foram uma civilização capaz de desenvolver um complexo sistema astronômico para
compreender seus deuses e possuía diferentes calendários, os quais eram divididos em ciclos.
O mais longo calendário maia apresentava em torno de 5125 anos, e o fim do ciclo deste
calendário era tido como o fim de todos os outros, que reiniciaram a partir do zero. Um destes
ciclos se encerraria justamente na data de 21 de dezembro de 2012, com inscrições que relatam
o retorno do deus da criação, Bolon Yokte e o fim de uma era para o começo de outra.
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Segundo Santos, houve uma popularização da ideia de um fim do mundo maia
divulgado pela mídia, através de publicações e reportagens que trabalham com este conceito.
Buscou-se na ciência formas de comprovar tal fatídico acontecimento e filmes como “2012”,
lançado em 2009 e dirigido por Roland Emmerich, ajudaram a alimentar esse imaginário.
É provável que os mistérios relacionados ao povo maia e as similaridades dessa
civilização com os povos atuais, possa ter auxiliado a formação de tal conceito do fim do mundo
maia:
O motivo principal da evocação dos maias como fonte de credibilidade
acerca das profecias do fim do mundo passava, invariavelmente, pelos mistérios em
torno daquela civilização. Esses iam desde sua ciência, que seria notavelmente
avançada para os padrões tanto temporais como geográficos, até a ascensão e o
declínio do seu império, fonte de apaixonadas especulações ainda hoje, que vinculam
hipóteses sobre um relacionamento destrutivo com a natureza, um espírito guerreiro
e violento, desorganização política, dentre outras possibilidades. Ciência avançada,
declínio pela destruição do meio ambiente, medo da aniquilação por guerras e
conflitos políticos – não por acaso, as afinidades eletivas desses temas com nossa
cultura moderna parecem evidentes (Santos, 2015, p. 1637).

Esta evocação do calendário maia e a transformação de suas crenças do fim de um ciclo
para o fim do mundo é um exemplo muito significativo do temor do tempo e de como a
sociedade atualiza este conceito mitológico do apocalipse.
As ideias do fim do mundo acabam por voltar a aparecer em diversos produtos
midiáticos visuais. A atual pesquisa, tendo apresentando os mitos escatológicos de maior
relevância, poderá agora expor obras de diferentes meios que se pautam em tais mitos,
oferecendo deste modo exemplares do caminho traçado por esses relatos míticos na sociedade.

1.3 – O trajeto antropológico do apocalipse nas mídias visuais
Para compreender este caminho traçado pelo imaginário dos mitos escatológicos em
produtos midiáticos visuais, se utilizará o conceito de trajeto antropológico proposto por
Durand (2012), que o denomina como uma “incessante troca que existe ao nível do imaginário
entre pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico
e social” (Durand, 2012, p. 41).
Este trajeto é visto como uma atividade recíproca e reversível, em que gestos
dominantes e esquemas atuam sobre arquétipos no momento de sua representação no meio
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social. Realizar um trajeto antropológico do apocalipse possibilitará reconhecer como os mitos
escatológicos são reinterpretados em diferentes imagens simbólicas a partir de diferentes
suportes. Será como caminhar pela própria trilha efetuada pelo mito nas mídias visuais e
audiovisuais. Para isto, foram considerados obras provindas das técnicas artísticas da pintura,
imagens do cinema, de história em quadrinhos, de obras televisivas, e por fim, os jogos digitais.
O primeiro passo a ser dado nesta trilha diz respeito às representações das crenças
escatológicas, é buscar suas referências em imagens reproduzidas pelas técnicas de pintura.
Como as representações podem ser as mais variadas e numerosas, busca-se citar um caso
específico, a do afresco intitulado “O Juízo Final” do italiano Michelangelo que se encontra na
Capela Sistina, no Vaticano.
A obra em questão retrata o Apocalipse bíblico e tem como ponto central Jesus Cristo,
que ressuscitado, aparece no centro da pintura rodeado por uma aura dourada e ao lado de
Maria, enquanto recebe as almas daqueles que foram escolhidos para habitar o paraíso após o
conflito final. Abaixo de Jesus, os anjos anunciam com suas trombetas a chega do Apocalipse
e na parte inferior esquerda, os mortos ressuscitam, pois deverão ser julgados, como cita o texto
bíblico: “E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros;
e abriu-se outro livro, que é o da vida: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo suas obras” (Bíblia, Apocalipse, 20:12, p. 332).
No canto inferior direito, duas figuras dos mitos gregos surgem: a primeira é Caronte, o
barqueiro do rio Estige, que leva almas dos pecadores até o inferno; a segunda é Minos, um dos
juízes do inferno, que é representado com duas orelhas de burro e se encontra abraçado por uma
serpente.
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Figura 1: Imagem do afresco “O Juízo Final”, de Michelangelo, na Capela Sistina.

É notável que “O Juízo Final” apresenta diversas imagens ascensionais, como os anjos,
as almas que se levantam aos céus e o próprio Cristo envolto pela auréola dourada. São imagens
de transcendência que Durand (2012) chamaria de diurnas devido a sua ligação com a ascensão.
Diurnas também são as imagens de queda, o oposto da transcendência e que se encontram
presentes nas representações das almas que são levadas pelo barqueiro até o inferno.
Tais concepções em relação as imagens de ascensão e queda encontram paralelo nos
escritos Bachelard (2001), que ao estudar as imagens poéticas com base nos quatro elementos
fundamentais, coloca a transcendência e a queda no prisma das imagens aéreas, as imagens
regidas pelo ar. De fato, o que Michelangelo apresenta em sua obra, são imagens do que
Bachelard chama de sonho do voo humano. São representações da vontade humana de voar, de
ascender aos céus, de verticalizar-se, pois o “homem é animado pela necessidade de parecer
grande, de elevar a fronte” (Bachelard, 2001, p. 58), uma característica que parece permear a
ideia do Apocalipse bíblico, que oferece salvação e ascensão aos devotos de Cristo.
O afresco de Michelangelo trabalha com uma representação bastante pontual do mito
bíblico, porém, as interpretações midiáticas das narrativas escatológicas não trabalham somente
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com representações específicas, mas com o próprio temor o fim. Esse temor acaba sendo
direcionado pelo homem sobre aquilo que ele não possuí controle, como aconteceu com os
fenômenos celestes no passado.
O cinema, como mídia em ascensão no início do século XX, soube utilizar este temor
escatológico ao seu favor para criar narrativas que refletiam o pânico de uma determinada
época. O filme “Metrópolis” (1927), é um exemplo de narrativa escatológica que trabalha com
o temor de um determinado período no tempo. Produzido logo depois da idealização do
Fordismo, a obra realiza uma crítica à produção industrial de massa e para isto elabora imagens
escatológicas com base em tal ideologia.
A história do filme mostra uma grande cidade futurista que é dividida entre os ricos
industrialistas e os pobres trabalhadores industriais. Uma mulher chamada Maria prega entre os
trabalhadores que um dia uma pessoa especial surgirá e unirá trabalhadores e industrialistas
para um próspero futuro. Um jovem filho de um industrialista rico chamado Freder se apaixona
por Maria e acredita poder ser a figura da profecia da jovem. Entretanto, um cientista que tenta
se vingar do pai de Freder, sequestra Maria e cria um clone robótico da moça, com a finalidade
de acabar com a reputação da jovem. A falsa Maria acaba seduzindo os homens da cidade e os
leva a cometer diversos pecados e atos catastróficos que culminam na inundação da cidade.
É notável na estrutura do filme a utilização de diversas imagens escatológicas, como a
do profeta e do salvador, representados respectivamente por Maria e Freder e a imagem do
próprio Anticristo, que no caso é retratado pelo clone de Maria, o total oposto da profeta
bondosa. Interessante notar ainda que o nome Maria é o mesmo nome da mãe de Cristo na
Bíblia, o que traça uma relação direta entre o filme e os mitos bíblicos.

Figura 2: Cena que mostra o corpo robótico da falsa Maria em “Metrópolis”.
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Na metade do século XX, o temor do fim dos tempos estava nas guerras. Duas guerras
mundiais haviam deixado fortes marcas na população em geral, o perigo da bomba nuclear
havia se mostrado real e uma terceira guerra poderia simbolizar o fim da vida humana. Neste
contexto surge o longa-metragem “Dr. Fantástico” de 1964, dirigido por Stanley Kubrick, que
pode ser citado como produto midiático que utilizou o temor do fim daquele século, pois retrata
toda a tensão da Guerra Fria.
A trama gira em torno dos acontecimentos que se sucedem após um general dos Estados
Unidos, por acreditar que os comunistas da União Soviética pretendiam dominar o mundo,
ordena que suas forças aéreas realizem um ataque nuclear contra a Rússia, possibilitando o
início de uma guerra nuclear. A notícia da ordem de ataque chega aos ouvidos do governo norteamericano, que fica em polvorosa com a percepção da guerra, principalmente após descobrirem
que os soviéticos construíram uma “máquina do Juízo Final” que será ativada automaticamente
caso a Rússia sofra um ataque e cobrirá toda a Terra com um manto nuclear por 93 anos.

Figura 3: Cena de “Dr. Fantástico” na qual uma bomba atômica é lançada em solo Russo. Um soldado
americano está montado em cima da bomba, agitando um chapéu de cowboy.

O presidente e os altos oficiais do exército tentam de todas as formas evitar o ataque, e
até mesmo conseguem se comunicar com grande parte das tropas aéreas chamadas para o ataque
e ordenar seu retorno ao país. Entretanto, um dos aviões de guerra acaba não recebendo o
chamado do governo e realiza o ataque nuclear. Com a iminente destruição do mundo, o
presidente norte-americano e as cabeças por trás de seu governo passam a discutir a
possibilidade de passarem os próximos 100 anos em abrigos abaixo do solo, sobrevivendo ao
fim trágico e se reproduzindo para repovoar a Terra futura. O filme termina com uma montagem
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que reproduz diversas imagens de bombas atômicas explodindo ao som da música “We’ll Meet
Again” de Vera Lynn.
Para Maland, “Dr. Fantástico” é um filme com alta dose crítica em relação à sociedade
americana da época, utilizando do

[...] humor mórbido para satirizar quatro dimensões da Guerra Fria: a
paranoia anticomunista; a inabilidade cultural para compreender a catástrofe de uma
guerra nuclear; várias estratégias nucleares; e a fé cega que o homem moderno coloca
sobre o progresso tecnológico (Maland, 1979, p. 705) (tradução nossa).

Além de suas características críticas, “Dr. Fantástico” trabalha com o próprio medo do
fim que permeia a sociedade a partir da ideia da “máquina do Juízo Final”. Esta relação com o
medo do fim é explicitada durante o filme pelo personagem do Dr. Fantástico, um ex-cientista
nazista que agora trabalha para os Estados Unidos e que declara que seria o medo oferecido por
tal maquinário que impediria que o mundo entrasse em uma guerra nuclear. A “máquina do
Juízo Final” é um conceito para o próprio medo escatológico do fim do tempo, o qual o homem
busca evitar a qualquer custo, mas como o próprio filme demonstra, não pode ser vencido. Resta
apenas a aceitação do fim como acontece no encerramento do longa-metragem.
Como fonte fértil para representações apocalípticas, o cinema possibilitou o surgimento
de outros conceitos e figuras para a representação do apocalipse. Gomes (2013) cita o
surgimento do conceito de apocalipse zumbi, onde o ser monstruoso do zumbi é a própria
representação do fim do mundo. O zumbi do cinema tem sua origem de mitos do Haiti, sendo
um cadáver retirado de seu túmulo por um feiticeiro para realizar trabalhos agrícolas. Sua
concepção moderna como monstro canibal e infeccioso teria vindo do longa “A Noite dos
Mortos-Vivos” (1968) de George Romero, sendo o próprio Romero “o criador do conceito
moderno de zumbi, Romero mistura de forma original a versão haitiana do zumbi com
elementos do romance I Am Legend, de Richard Matheson, para criar sua própria variação do
que é um morto-vivo” (Gomes, 2013, p. 99).
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Figura 4: Cena de “A Noite dos Mortos-Vivos” que apresenta um grupo de zumbis.

Em “A Noite dos Mortos-Vivos”, um grupo de pessoas tenta sobreviver ao apocalipse
zumbi escondidos dentro do casarão de uma fazenda. Os mortos-vivos expostos pelo filme
andam de forma lenta e atacam humanos com grande violência na busca por se alimentar de
sua carne. Interessante citar que o próprio conceito dos mortos retornando a vida se assimila
aos mitos escatológicos que constantemente narram a volta dos mortos, como ocorre nos mitos
masdeístas e bíblicos, embora nestas narrativas escatológicas isto ocorra para a realização de
um julgamento divino sobre a alma.
A figura monstruosa do zumbi recebe uma “proeminência inegável no mundo pós-11/09
para representar, de maneira avassaladora, as angústias tanto individuais quanto sociais
causadas pela decomposição anárquica das tradições humanistas” (Gomes, 2013, p. 98). Notase nos escritos de Gomes a ideia de que os zumbis conseguiram absorver o zeitgeist que permeia
a sociedade no mundo contemporâneo. Deste modo, essas figuras monstruosas representam um
espírito de época pautado na angústia de conflitos e nas percepções de morte e fim.
O zumbi como representação do fim se espalha por diferentes mídias, entre elas os
quadrinhos. Neste caso, um exemplo a ser citado é da série “The Walking Dead”, criada por
Robert Kirkman e Tony Morre em 2003 e ainda em publicação, a qual ganhou versões com
séries televisivas e jogos digitais. O conceito da série gira em torno de um grupo de pessoas que
tentam sobreviver a um apocalipse zumbi de alcance global. Liderado pelo xerife Rick Grimes,
o grupo aprende a se adaptar em meio ao caos causado pelo surgimento dos monstros canibais
e criam uma comunidade no decorrer da trama.
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Figura 5: Capa de uma das edições da revista em quadrinhos de “The Walking Dead”.

Como bem aponta Silva e Wortmann (2016), o apocalipse zumbi de “The Walking
Dead” é colocado em segundo plano para o desenvolvimento de personagens complexos em
meio a uma sociedade destruída. Para os autores, o medo que motiva esses personagens não é
o medo da morte, e sim o medo de se tornarem um zumbi, de perder a humanidade. Nesta
narrativa escatológica, o que o homem teme é a perda da sua condição humana, o temor do fim
do tempo vem do pânico de se perder a humanidade, e com isto, perder a esperança.
Os quadrinhos japoneses, conhecidos como mangás, também apresentam obras que
trabalham com as ideias apocalípticas. “Guerreiras Mágicas de Rayearth”, mangá do grupo
CLAMP publicado entre 1993 e 1996 e adaptado como anime entre 1994 e 1995, é um caso a
ser citado como exemplo neste trajeto antropológico dos mitos escatológicos.
A história do mangá segue Hikaru, Umi e Fuu, três adolescentes de Tóquio que são
transportadas para Cefiro, um mundo místico que está entrando em colapso. A calamidade que
atinge Cefiro se dá devido ao sequestro da princesa Emeraude, governante local que atua como
um pilar para o mundo, sustentando a estabilidade do lugar com suas preces. As três garotas
descobrem que precisam se tornar guerreiras lendárias, libertar três seres mágicos e junto deles,
resgatar a princesa que encontra-se prisioneira do feiticeiro Zagato.
Após enfrentarem uma série de desafios, as jovens guerreiras entram em conflito com
Zagato e o matam. Entretanto, em uma reviravolta no roteiro, a princesa confessa que estava
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apaixonada por Zagato e que havia deixado seu posto como pilar por vontade de ficar junto de
seu amado. A princesa também revela que a missão das guerreiras não é resgatá-la, mas sim
matá-la, para que ela alcance seu desejo de liberdade do posto de pilar, ainda que isto coloque
em risco todo Cefiro. Mesmo contra a sua vontade, as três protagonistas acabam por matar a
princesa Emeraude e retornam para Tóquio logo em seguida.
Algum tempo depois dos acontecimentos trágicos, Hikaru, Umi e Fuu acabam
retornando a Cefiro e encontram o local à beira da destruição completa e sob o ataque de
invasores de outros mundos. As guerreiras enfrentam os diferentes invasores e seguindo uma
fervorosa batalha, Hikaru demonstra possuir a capacidade de se tornar o novo pilar do local,
mas se rebela contra o sistema de pilar, desejando que ele seja substituído por um novo sistema
que traga estabilidade para Cefiro. Os desejos de Hikaru são atendidos por Mokona, uma
divindade daquele mundo, e o sistema de pilar acaba de uma vez por toda, trazendo paz a Cefiro
e uma nova era para aquele mundo.
Nota-se uma forte escatologia em “Guerreiras Mágicas de Rayearth” ao trabalhar com
um mundo em colapso, um mundo que de alguma forma se encontra em seus dias finais. Neste
contexto, as guerreiras mágicas do título que surgem para ajudar os habitantes do local
aparecem como figuras salvadoras capazes de oferecer esperança. Como num mito
apocalíptico, essas salvadoras trarão o fim daquele mundo no momento em que matam a
princesa que reina sobre ele e extinguem o sistema de governo de pilar, ainda que realizem isto
com a intervenção de um ser divino. O que se segue é o nascimento de um novo reino, como
um paraíso pacífico tão referenciado ao final das narrativas míticas.

Figura 6: Ilustração da CLAMP com as três protagonistas de “Guerreiras Mágicas de Rayearth”. Da
esquerda para a direita: Fuu, Umi e Hikaru.
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De modo similar a “Guerreiras Mágicas de Rayearth”, a série animada televisiva “Hora
da Aventura” também oferece um exemplo de um mundo melhor que surge após um
acontecimento apocalíptico. “Hora de Aventura” foi criado por Pendlenton Ward lançado em
2010 e continua em exibição. Todo o seriado concentra-se na mágica Terra de Ooo, onde o
humano Finn vive com seu amigo e irmão adotivo, o cachorro com poderes mágicos Jake.
A Terra de Ooo é um local que surgiu após um acontecimento apocalíptico conhecido
como Guerra dos Cogumelos, o qual extinguiu os humanos, com exceção de Finn, e deu origem
a novos habitantes para o local, como animais falantes, doces antropomórficos, vampiros,
princesas e feiticeiros. Teorias apontam que Ooo seria a própria Terra real destruída após uma
guerra nuclear:
Vários episódios dão indício desta teoria como em ‘Oceano de Medo’ onde
um tanque de guerra pode ser visto em um pequeno pedaço da terra ou mais tarde,
quando Finn e Jake mergulham e vários automóveis podem ser vistos no fundo do
oceano. No episódio ‘Hora de Negócios’ vários objetos como meias, bicicletas e TVs
são encontrados congelados em icebergs. Em ‘Você de Verdade’ quando Finn usa os
óculos de Nerdicon, o planeta Terra pode ser brevemente visto do espaço, com um
grande pedaço faltando, que provavelmente foi destruído na Grande Guerra dos
Cogumelos (Silva, 2016, p. 77 – 78).

Apesar de se tratar de um local pós-apocalíptico, a Terra de Ooo é vista como um lugar
feliz e agradável de se viver, detalhes que acabam ressaltados pelos seus habitantes felizes e
suas paisagens coloridas. De fato, o único infortúnio causado pelo evento de apocalipse em
“Hora de Aventura” é a destruição quase completa da humanidade. O fim do mundo na série
animada oferece o surgimento de um mundo melhor, com suas ressalvas, mas harmonioso e
alegre em seu contexto geral.

Figura 7: Imagem promocional de “Hora de Aventura”.
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Por fim, entre tantas obras que oferecem exemplos do trajeto antropológico realizado
pelos mitos escatológicos nas mídias visuais, pode-se citar um exemplo mais recente dentro do
ambiente dos videogames. No caso, o jogo digital “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”
(2017), décimo nono jogo da série “The Legend of Zelda” produzida pela Nintendo, da qual
um dos títulos (The Legend of Zelda: The Wind Waker) será analisado com maior
minuciosidade nos próximos capítulos desta pesquisa.
Em “Breath of the Wild”, uma profecia fala do retorno de um monstro chamado
Calamity Ganon, que trará destruição ao reino de Hyrule. O protagonista Link e a princesa
Zelda (que dá título ao game) unem forças a um grupo de guerreiros na tentativa de derrotar
Calamity Ganon. Entretanto, o monstro acaba sendo mais esperto e derrota os guerreiros, assim
como Link, que fica em um estado de quase morte. Zelda coloca Link em uma tumba, para que
ele possa renascer no futuro e vai ao encontro de Calamity Ganon, conseguindo selar a criatura
momentaneamente.
100 anos se passam, e Link acorda de seu sono na tumba, totalmente curado de suas
mazelas, porém, sem as lembranças de seu passado. O herói encontra Hyrule em ruínas e
descobre que Calamity Ganon está prestes a retornar. Deste ponto em diante, Link precisa seguir
por Hyrule numa busca por recobrar suas memórias, enfrentar o terrível monstro e salvar a
princesa Zelda que contínua utilizando suas forças para impedir o retorno completo do vilão.
Como toda a narrativa escatológica, “Breath of the Wild” trabalha com a ideia de uma
profecia que se encontra em processo de execução. Há a destruição de toda uma terra, no caso,
do reino de Hyrule, durante tal profecia, mas há também há a ressurreição da figura salvadora
que oferece esperança, no caso, o herói Link, e posteriormente, a própria Zelda. São imagens
que encontram paralelos nos mitos bíblicos e nórdicos ao narrar um fim trágico seguido do
retorno de uma figura bondosa que servirá de guia para a humanidade.
O jogo digital ainda apresenta outras imagens apocalípticas, como a do eclipse lunar, já
presente no Ragnarök. No caso de “Breath of the Wild”, surge a lua de sangue, um eclipse total
do astro lunar, que no jogo, aumenta as forças do vilão Calamity Ganon a ponto de ele conseguir
ressuscitar monstros e outras criaturas perigosas.
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Figura 8: Tela do jogo “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017) com Zelda (esquerda) e o
protagonista Link (direita).

As imagens presentes nos mitos apocalípticos, em seu trajeto antropológico, são capazes
de criar relações e conexões com diferentes meios e se apresentarem de variadas formas. Podese dizer que o imaginário do fim dos tempos, ao ser reinterpretado em diferentes mídias, cria
uma rede de conexões, utilizando para isto o conceito de rede de Musso (2004) que define que
“a rede é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em interação, e cuja a
variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento” (Musso, 2004, p. 31).
Considerando esta rede formada pelos mitos escatológicos em um processo de trajeto
antropológico, percebe-se as transformações e as aplicações do imaginário dentro do meio
midiático. Pode-se assim buscar analisar este imaginário em uma mídia específica como os
jogos digitais, considerando primeiramente as especificidades apresentadas pelo ambiente dos
videogames.
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Capítulo 2 – Nas profundezas dos jogos digitais
A origem dos videogames e aquele que pode ser considerado o primeiro jogo digital são
dois temas bastante debatidos, porém, como coloca James Newman (2004), é possível afirmar
que Spacewar (1962) foi um dos primeiros jogos digitais já criados. Deste modo, jogos digitais
já são uma realidade há mais de 50 anos e Newman aponta que eles mesmos desenvolveram-se
de forma rápida em relação às suas características técnicas.
Spacewar era um jogo simples, com gráficos limitados, no qual os jogadores
controlavam pequenas naves brancas que flutuavam em uma tela escura e que não apresentava
uma narrativa. Nos dias atuais, a indústria dos videogames produz obras com gráficos
extremamente realistas e que conta histórias cheias de metáforas, como é o caso de Hellblade:
Senua’s Sacrifice (2017), um jogo digital que usa de elementos de terror e mitologia nórdica
para retratar a história de uma garota que sofre com problemas psicológicos. Esta evolução dos
videogames se tornou tema até mesmo de trabalhos artísticos, como a instalação em vídeo
Paralelo (2014) de Harun Farocki, exposta no Paço das Artes, em São Paulo, a qual reflete sobre
o modo como a linguagem desses jogos evoluíram de imagens em duas dimensões para
composições com profundidade e fabricadas a partir de gráficos em três dimensões.
O desenvolvimento dos videogames fez com que surgisse uma multiplicidade de obras
de diferentes tipos ou diferentes gêneros, uma definição comumente utilizada para se referir a
um determinado tipo de jogo digital. “Referências a ‘jogos de tiro’, ‘corrida’ e ‘jogos de
plataforma’ aparecem em revistas especializadas, e mesmo pesquisas acadêmicas
frequentemente utilizam classificações similares” (Newman, 2004, p. 11) (tradução nossa).
Considerando tal classificação, jogos digitais que envolvem a progressão por um ambiente a
partir do salto em diversas plataformas, como “Sonic the Hedgehog” (1991), são denominados
como jogos de plataforma. Obras que se pautam no combate entre dois personagens em uma
arena limitada, a exemplo de “Mortal Kombat” (1992), são conhecidos como jogos de luta. Há
ainda muitas outras classificações impostas comumente aos jogos digitais e que demonstram a
variedade de facetas que essa mídia pode vir a apresentar.
A variedade de jogos digitais também se reflete no crescimento do mercado e da
indústria dos videogames. Mancuso (2015) aponta que o mercado dos jogos digitais movimenta
anualmente em torno de US$ 66 bilhões no mundo todo. O mercado brasileiro de videogames
é considerado um dos que mais cresce e cerca de US$ 1 bilhão da arrecadação desta indústria
no mundo todo vem de terras brasileiras.
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Apesar dos jogos digitais terem surgido recentemente, o jogo em si já está há um longo
tempo presente na sociedade, talvez até mesmo antes do surgimento da cultura. É o que aponta
Johan Huizinga (1944) que enxerga que a atividade de jogar ou atividade lúdica, não é particular
ao homem, mas também encontra-se presente através dos próprios animais. Para o autor, cães
e outros animais realizam brincadeiras que apresentam as mesmas características dos jogos
humanos em sua elaboração, como as brincadeiras de morder uns aos outros de forma fraca e
por diversão.
Uma das características da atividade de jogar apontadas por Huizinga é a ideia do jogo
como algo voluntário. O jogador, seja ele homem ou animal, aceita participar do jogo por
vontade própria. Não se pode jogar o jogo sendo obrigado a fazer isto, pois perde-se esse fator
intrínseco à atividade lúdica: “[...] todo o jogar é uma atividade voluntária. Jogar por uma ordem
não é jogar: o melhor que pode ser é uma imitação forçada disto” (Huizinga, 1944, p. 7)
(tradução nossa).
Ao dialogar com as ideias propostas por Huizinga, o sociólogo Roger Caillois (1990)
concorda com essa liberdade da atividade lúdica e ressalta que “o jogo é essencialmente uma
ocupação separada, cuidadosamente isolada do resto da existência e realizada, em geral dentro
de limites precisos de tempo e de lugar” (Caillois, 1990, p. 26). Há também uma característica
em relação a incerteza do resultado de um jogo, uma “dúvida acerca do resultado deve
permanecer até o fim. [...] Um desfecho conhecido a priori, sem possibilidade de erro ou
surpresa, conduzindo claramente a um resultado inelutável, é incompatível com a natureza do
jogo” (Caillois, 1990, p. 27).
A partir das ideias de que o jogo ocorre em local separado da realidade e necessita desta
característica incerta, Caillois observa que todo jogo possui regras, convenções que configuram
o que se pode ou não realizar no processo de jogar e que esta atividade lúdica caracteriza-se
pela tentativa do jogador em agir conforme essas regras. Segundo o autor, mesmo jogos que
aparentemente não possuem regras, como a brincadeira de soldado das crianças, constroem suas
próprias regras no momento que a criança não pode deixar de atuar como um soldado naquele
espaço e momento do jogo que ela própria cria.
Caillois dividirá o jogo em quatro grupos: os jogos de agon, que apresentam algum tipo
de competição entre pessoas, como o jogo de xadrez; os jogos de alea, baseados na sorte, caso
de jogos de cassino; jogos de mimicry, que consistem na mímica e no disfarce, na aceitação
temporária de que se é algo em um universo fechado; e por fim, os jogos de ilinx, atividades
nas quais os jogadores buscam por uma vertigem a partir de determinado movimento. A
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categorização de Caillois pode parecer determinista, porém, é necessário se ter em mente que
um jogo pode se encaixar em mais de uma categoria, de modo que tal divisão é posta apenas
para uma melhor compreensão dos processos que surgem nesta atividade.
Com base em tais análises, percebe que o jogo é: uma atividade livre; uma atividade
separada da realidade; possui regras; pode ser competitivo; utilizar da sorte dos jogadores;
necessitar da mímica do real e/ou buscar que seus jogadores atinjam uma vertigem. Essas
características dos jogos surgirão nos jogos de videogame, porém elas não são capazes de
expressar as especificidades dos videogames como um todo.
Para realizar um estudo que englobe as principais características do videogame, é
preciso compreender não só sua estrutura como jogo, mas também sua elaboração como jogo
digital, ou seja, como jogo que ocorre dentro de um ambiente digital. Neste momento se faz
necessário buscar teorizar o que é um ambiente, como o videogame se define a partir deste
ambiente e de que modo ele pode afetar o próprio jogador e o processo de jogar. Durante tal
reflexão, se poderá citar jogos que não necessariamente traçam relação direta com os mitos
escatológicos, com a finalidade de melhor compreender as produções deste ambiente.

2.1 – Os videogames como ambiente
A intensa proliferação de imagens midiáticas que se iniciou no século XX e tem seguido
ainda nos dias atuais levou Baitello (2007) a estudar o ambiente de distribuição destas imagens.
Para Baitello, o ambiente é aquilo que rodeia o objeto, aquilo que o cerca de todos os lados, o
que em estudos midiáticos, pode ser visto como uma perspectiva muito mais complexa do que
os esquemas aplicados nas teorias de comunicação, como é o esquema matemático de Shannon
(1948) baseado em ideias de emissão, canal de transmissão e recepção de uma informação. Para
o autor, os esquemas das teorias de comunicação frequentemente acabam isolando elementos
que devem ser pensados como parte de um mesmo ambiente.
Baitello diz que o ambiente é o que caracterizará um determinado objeto, ao mesmo
tempo em que este objeto caracteriza o ambiente em que ele se coloca, em um processo mútuo.
A fim de compreender melhor esta estrutura do ambiente, o autor cita o caso do ambiente nos
estudos de Walter Benjamin (2012), o qual fala sobre a transformação sofrida pelas obras de
artes após elas perderem seu valor de culto.
Segundo Benjamin, no passado as obras estavam ligadas a valores ritualísticos e de
culto, que lhes depositavam uma certa aura. Essa aura e esse valor de culto foi se perdendo
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conforme as técnicas de reprodução de obras artísticas em grande quantidade foram crescendo,
ganhando uma nova valorização perante o homem. Trata-se de um valor de exposição pautado
em quanto mais se pode reproduzir uma obra, uma imagem, o que a faz ser vista pelo maior
número de pessoas possível e possibilita que ela se torne produto mercadológico a ser vendido
em larga escala:

O valor de culto enquanto tal como que abriga manter a obra de arte oculta:
certas estátuas de deuses são acessíveis somente ao sacerdote na cela, certas imagens
de madonas permanecem quase que o ano inteiro encobertas [...]. Com a emancipação
das práticas artísticas individuais do seio do ritual, crescem as oportunidades de
exposição de seu produto. A exponibilidade de um busto, que pode ser enviado para
lá e para cá, é maior que de uma estátua de um deus com local fixo no interior do
templo (Benjamin, 2012, p. 37).

O que Baitello (2007) irá enxergar nessa mudança de valorização das obras de arte é
uma mudança de ambiente. Antes, em um ambiente de culto, a obra era valorizada pelo seu
ritual e não necessitava de reprodução ou exposição exacerbada. Com a evolução das técnicas
de reprodução e o aumento de exposição da obra, chega-se a um ambiente de exposição que
modifica as funções da obra de arte, e claro, da própria imagem. Em outro de seus textos, o
autor diz que se tem um descontrole na reprodução de imagens: “O que se vê assim, como
desdobramento da reprodutibilidade, nas décadas e séculos que se seguem, é a multiplicação
exacerbada de imagens cada vez mais onipresentes, e pode ser denominado ‘descontrole’”
(Baitello, 2014, p. 20).
Do mesmo modo que a obra de arte (e a imagem) sofre transformações de acordo com
o ambiente em que se coloca, o mesmo acontece junto aos jogos em um ambiente digital. Para
Janet Murray (2003), o ambiente digital tem proporcionado o surgimento de novos métodos
narrativos cada vez mais envolventes e presentes no mundo, com os jogos de videogame sendo
exemplos dessa forma narrativa em ascensão. Murray utilizará a metáfora do holodeck,
máquina fictícia da série “Jornada nas Estrelas” (iniciada em 1966 e que continua até hoje) para
exemplificar como o computador pode contar histórias. O holodeck em questão é um grande
cubo controlado por computador que produz hologramas que mimetizam cenários e pessoas do
“mundo real”, e elabora uma narrativa na qual o seu utilizador pode participar.
A autora cita que o holodeck é “uma tecnologia utópica aplicada à ancestral arte de
contar histórias” (Murray, 2003, p. 30), tão envolvente que possibilita que o utilizador
realmente se sinta imerso no universo ficcional, ou seja, envolvido por uma nova realidade. A
43

partir do holodeck, a autora desenvolverá as principais propriedades que para ela podem ser
encontradas nos ambientes digitais, ou ciberespaço, produzidos pelo computador.
Uma dessas propriedades é o modo de trabalho como os computadores conseguem
realizar suas funções, o que para Murray é um método de trabalho procedimental. O computador
consegue responder a determinadas ações, como o apertar de um botão, porque ele segue uma
série de regras previamente inseridas em seu software por seus desenvolvedores.
Para haver a resposta do computador, é preciso que o ambiente digital se defina como
ambiente participativo, ou seja, que possibilite um ser humano a participar do mesmo. A
participação humana é o que irá impulsionar que o computador dê determinadas respostas e não
outras. “É isso que, na maioria das vezes, se pretende afirmar quando dizemos que os
computadores são interativos. Significa que eles criam um ambiente que é tanto procedimental
quanto participativo” (Murray, 2003, p. 80). Posteriormente, Murray definirá o procedimento
de resposta da máquina a comandos de um usuário como um processo de “agência”:

Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os
resultados de nossas decisões e escolhas. Esperamos sentir agência no computador
quando damos um duplo clique sobre um arquivo e ele se abre diante de nós, ou
quando inserimos números numa planilha eletrônica e observamos os totais serem
reajustados (Murray, 2003, p. 127).

Os ambientes digitais também apresentam a capacidade de navegação, de
movimentação por um espaço navegável. Devido a isto, Murray dirá que uma das características
do digital é o fato dele ser espacial para seu usuário. Trata-se, como mostra autora, de um espaço
independente da capacidade do computador de realizar representações gráficas. Na verdade, se
um texto em uma nova tela é exibido a partir de determinados comandos em um computador,
isto já configura uma capacidade de navegação espacial do ambiente digital, pois o usuário
consegue determinar em que “espaço” virtual ele se encontra a partir dos comandos ali
enviados.
Murray ainda dirá que os computadores possuem propriedades enciclopédicas devido a
sua alta capacidade de armazenar e reproduzir coisas. É possível arquivar centenas de fotos,
dezenas de filmes, livros, revistas e outras produções dentro dos dados de um computador,
como se a capacidade dessas máquinas de guardar coisas fosse infinita.
Com o jogo se inserindo e se desenvolvendo neste ambiente digital, Salen e Zimmerman
(2012) se debruçam sobre a necessidade de distinguir as características atribuídas aos que
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seriam os jogos comuns com aqueles que os autores chamam de jogos digitais. As diferenças
entre os jogos propriamente ditos e os jogos digitais iniciam-se em seu suporte, mas vão muito
além dele:

Os jogos digitais são sistemas, assim como todos os outros jogos analisados
até agora. O meio físico do computador é um elemento que compõe o sistema do jogo,
mas não representa todo o jogo. O hardware e o software do computador são apenas
os materiais dos quais o jogo é composto (Salen e Zimmerman, 2012, p. 102).

Faz-se necessário aqui destacar o significado de sistema para os autores, que o
consideram “um conjunto de partes que, juntas, formam um todo complexo” (Salen e
Zimmerman, 2012, p. 66). Desta forma, os jogos se definem como sistema pelas relações que
suas partes individuais geram no momento de produzir a atividade lúdica. Para um jogo de
xadrez ocorrer, por exemplo, é necessário que elementos como peças, regras e o próprio
tabuleiro se relacionem entre si e com o jogador, possibilitando o desenvolvimento da atividade
lúdica. Isto ocorre devido ao ambiente em que o jogo se insere, um ambiente formado a partir
das relações entre partes. O que difere o ambiente dos jogos e dos jogos digitais propriamente
ditos, não é sua aplicação como sistema, mas atributos comuns a apenas um desses ambientes.
Com os jogos digitais surgindo a partir de softwares e hardwares, Salen e Zimmerman
salientam que uma de suas características intrínsecas é a interatividade imediata. Esta
interatividade se dá pela rapidez com a qual o software do jogo digital consegue elaborar
respostas a partir dos comandos que um jogador envia à máquina por um controle. Trata-se da
ideia de agência de Murray (2013) novamente sendo desenvolvida, mas o que Salen e
Zimmerman (2012) buscam salientar é a velocidade com que essas respostas ocorrem,
velocidade esta que pode se dizer ser importante para que a atividade lúdica ocorra de forma
fluída.
Como o ambiente digital é enciclopédico, Salen e Zimmerman dirão que os jogos
digitais possuem a capacidade de manipulação de diversas informações. A ideia aqui está
relacionada à versatilidade com a qual o jogo digital pode passar uma informação ao jogador,
seja a partir de um texto ou de uma sequência audiovisual.
Os jogos digitais também são um sistema complexo e automatizado para os autores.
Deste modo, jogos digitais são capazes de reproduzirem os conteúdos impostos em seu
software, sem que haja a necessidade do jogador interferir em seu sistema de modo direto. Um
inimigo em um jogo de luta como “Tekken” (1995), por exemplo, pode realizar suas ações de
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atacar o avatar2 do jogador logo que a luta se inicia. Deve-se refletir, entretanto, que essa
resposta automática só é possível porque o jogador permite que isto ocorra ao reproduzir o jogo
digital em seu computador.
Outra potência, segundo Salen e Zimmerman, que alguns, mas nem todos os jogos
digitais possuem, é a de criação de redes comunicativas. Trata-se da possibilidade de um jogo
digital oferecer ou não suporte para que os jogadores que se encontram em diferentes partes do
globo, se comuniquem dentro do de um “espaço único de jogo comunicativo” (Salen e
Zimmerman, 2012, p. 105), ou seja, dentro desse ambiente dos jogos digitais.
Um exemplo destas redes de comunicação é o jogo digital “Overwatch”, que coloca um
grupo de 6 jogadores em uma arena para batalhar contra um grupo de outros 6 jogadores, todos
conectados via internet. Neste caso, o videogame possibilita que os integrantes de um mesmo
grupo se comuniquem por mensagens de texto na tela do jogo, ou até mesmo conversem entre
si, caso os aparelhos de dois ou mais jogadores tenham microfone e caixas de som. Os
personagens do jogo digital ainda possuem falas pré-programadas pelos seus desenvolvedores,
que podem ser usadas durante a atividade lúdica pelos jogadores a fim de indicar informações
como saudações ou pedidos de ajuda em batalha.
Por unir características do lúdico e da narrativa em seu ambiente, Gasi (2011) dirá que
os videogames criam uma narrativa ludológica, ou seja, o ambiente dos jogos digitais é um
ambiente de narrativas ludológicas. Essas formas narrativas ocorrem de acordo com o modo
como esses jogos referenciam imagens míticas que se adaptam tanto a história que é contada,
quanto a características próprias da atividade de jogar. Em jogos digitais “é necessário traduzir
um símbolo que não sirva somente à narrativa, mas que também possa referenciar à sua
ludologia” (Gasi, 2011, p. 74).
Para exemplificar seu conceito, a autora utiliza o personagem Pyramid Head, um
monstro que surge no jogo digital “Silent Hill 2” (2001) e cuja a principal função é punir o
protagonista da obra por seus pecados no passado, representando desta forma a justiça que
deverá ser cumprida. Pyramid Head não apenas pode representar uma punição a justiça, ele
também precisa punir no jogo, e devido a isto, ele ataca o protagonista que não pode matá-lo,
não importa o quanto ele lute. Desta forma, Pyramid Head não é somente elemento de uma
parte da história, mas funciona como elemento lúdico, como elemento com o qual o jogador
pode ter interação.

2

Avatar é o termo comumente utilizado para se referir ao personagem de um jogo digital controlado pelo
jogador.
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A narrativa e as ações em um jogo digital são programadas em seu software, mas é
interessante notar que, apesar disto, os próprios desenvolvedores de um videogame não
possuem total controle sobre sua obra. Como aponta Arlindo Machado (2007), o programador
do jogo digital “raramente pode prever com precisão o comportamento específico das suas
personagens durante a interação com o ambiente virtual” (Machado, 2007, p. 158). Segundo o
autor, essa imprevisibilidade faz com que se tenha comportamentos emergentes que resultam
das ações dos personagens do jogo digital.
Um exemplo se faz necessário para melhor compreender a questão do comportamento
emergente: suponha-se que em um jogo de luta, um personagem é programado para simular
uma ação de defesa ou de ataque no momento em que recebe um soco. Apesar de ter apenas
essas duas ações programadas, é impossível saber com total certeza que comportamento o
personagem manifestará no momento de receber o soco. Em jogos mais elaborados, o
comportamento pode se mostrar ainda mais imprevisível, pois um ataque pode vir seguido de
vários socos, chutes, ou uma combinação de golpes. Essas atitudes do personagem são parte de
seu comportamento emergente.
Machado defende que “na construção de um videogame há sempre uma combinação de
controle e emergência” (Machado, 2007, p. 159). Tal combinação se dá graças ao fato de que o
programador ainda possui controle sobre a narrativa do jogo digital e pode direcionar as ações
dos personagens, mas as interações junto ao ambiente estão sempre predispostas a apresentar
um caráter emergencial.
Outro fator importante para se compreender o ambiente desses jogos digitais, diz em
relação ao tempo que um jogador passa imerso neste ambiente com suas narrativas lúdicas e os
comportamentos emergentes de seus personagens. Trata-se de um tempo que pode variar, como
aponta Newman (2004) ao citar os distintos contextos que podem surgir a partir do suporte
utilizado para se ter contato com o jogo digital. O foco de Newman são as diferenças entre os
consoles caseiros3 e computadores pessoais em relação aos arcades. Também conhecidos como
fliperamas, os arcades são equipamentos instalados em determinados locais públicos – como
shoppings e lojas, que rodam um determinado jogo digital. Para dar início ao jogo, o utilizador
da máquina de arcade deve depositar uma moeda, e após fazer isto, será disponibilizado um
número de chances para que o jogador complete os desafios propostos pelo jogo digital.

3

Console caseiro é o termo utilizado para se referir aos aparelhos de videogame que se possui em casa,
conectados a uma televisão. Um exemplo de console caseiro é o aparelho PlayStation 4, da empresa Sony.
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Como bem aponta Newman, as máquinas de arcades foram feitas para gerar a
movimentação de dinheiro, e devido a isto, o tempo que se tem contato com os jogos digitais
em arcades é menor. Só se consegue ter contato com arcades enquanto se tem moedas o
suficiente para continuar alimentando a máquina, enquanto que com computadores pessoais e
consoles caseiros, é possível desfrutar do jogo digital por horas e horas consecutivas. Os jogos
produzidos para máquinas de arcade, para computadores e consoles caseiros também
apresentam diferenças. Enquanto um “título de console caseiro pode durar dezenas de horas
(exemplo: a série “Final Fantasy”, iniciada em 1987), necessitando de muitas sessões de jogo
consecutivas, um título para arcade geralmente dura apenas alguns minutos” (Newman, 2004,
p. 14) (tradução nossa).
Outra distinção em relação aos arcades e consoles caseiros apontada por Newman é a
apresentação da máquina e seus controles. Enquanto em consoles caseiros utiliza-se geralmente
um mesmo controle para se jogar diferentes títulos, nos arcades, cada máquina possuí um design
único para determinado jogo, bem como controles diferentes. Um jogo de luta em arcade, por
exemplo, pode apresentar uma série de botões que comandam os socos e chutes de um
personagem na tela, enquanto um game de corrida poderá apresentar uma cadeira e um volante
que mimetizam a ação de dirigir um carro.
Há deste modo uma mudança no ato de se jogar, de se reproduzir a atividade lúdica.
Jogar um jogo de arcade é diferente de fazê-lo em um console caseiro, tanto em relação aos
controles quanto ao seu tempo. E o ato de jogar é algo importante para o jogo, de modo que
Alexander R. Galloway (2006) afirma que este ato é que determina os jogos digitais e os
diferencia das demais mídias visuais e audiovisuais: “se os filmes são imagens em movimento,
então os videogames são ação” (Galloway, 2006, p. 2) (tradução nossa).
Para Galloway, toda a experiência de jogar está relacionada à ação, ao agir do jogador
junto ao suporte da máquina que possibilita que os jogos digitais de fato existam como jogos.
“Sem a ativa participação dos jogadores e máquinas, videogames existem apenas como um
código estático de computador. Videogames se tornam algo quando a máquina é ligada e o
software é executado” (Galloway, 2006, p.2) (tradução nossa). O autor ainda completa seu
raciocínio de modo que salienta que a atividade de jogar não é apenas ligada a uma ação, mas
é também uma atividade de ação realizada pela busca de se alcançar um objetivo, como o
objetivo de vencer o jogo.
Isaac Lenhat (2011) também estudará a ideia da ação nos jogos de videogame, porém,
fará isto estreitando as relações entre o agir e o tempo da atividade lúdica. Para o autor, quando
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se tem contato com o ambiente dos jogos digitais, desenvolve-se reflexões de julgamento,
compreendendo qual o melhor momento para realizar alguma ação dentro do tempo do jogo.
Um jogador compreenderá por seu julgamento qual o melhor momento para atacar um inimigo,
se esconder em um abrigo ou aproveitar um local ensolarado.
Todo este raciocínio relacionado ao julgamento para Lenhart está ligado a um Kairós
no tempo. Para ele, agir no ambiente digital do videogame é agir em um Kairós, em um
momento oportuno do tempo que necessita de conhecimento e racionalização. Deste modo, para
Lenhart o tempo dos videogames será um tempo do Kairós em contraponto ao Chronos, um
tempo da atitude certeira realizada com base em um julgamento.
É inegável que as ideias de Lenhart possuem fundamentos em relação a atividade lúdica
proporcionada pelo ambiente dos jogos digitais. Jogar é de fato realizar julgamentos e escolher
a melhor forma de solucionar os problemas e derrotar os inimigos que o jogo coloca no caminho
do jogador, ou seja, é de fato um Kairós no tempo. Porém, isto não quer dizer que o Chronos
não exista, e menos ainda que ele não exista no imaginário do jogo digital.
Como já exposto previamente, o jogo digital é uma narrativa lúdica, e assim que esta
narrativa lúdica traça conexões com os mitos escatológicos, ela também traz consigo conexões
com o tempo cronológico. O Kairós pode ser primariamente parte do ambiente desenvolvido
pelos jogos digitais, mas o Chronos também se insere neste ambiente, seja pela narrativa que
ele cria, seja por características lúdicas, como as mudanças de dia e noite citadas por Lenhart
como uma parte regular de um tempo cronológico mimetizado no ambiente digital.
Percebe-se com base nos estudos expostos que o ambiente do jogo digital é um ambiente
programático, automatizado e participativo, que a partir de determinadas regras, permite a
navegação do jogador por um ciberespaço e o faz isto respondendo a comandos de forma rápida.
É também um ambiente aberto ao surgimento de narrativas, que alinha imagens do imaginário
às características lúdicas do jogo, formando uma narrativa lúdica. Por fim, o suporte em que se
joga altera fatores do ambiente como os controles apresentados e o tempo de contato com o
jogo, com este tempo se alinhando a uma ideia de um Kairós, de um tempo de ação e
julgamento.
Tem-se assim uma breve ideia de como o ambiente do jogo digital se estrutura, o que
auxiliará uma análise em relação ao imaginário escatológico na mídia dos videogames.
Entretanto, para efetuar tal estudo é necessário ir além e compreender outro aspecto dos jogos
digitais: o fato de que eles são capazes de se apresentar como processos criativos.
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2.2 – Os videogames como processo
Em sua discussão em relação aos processos criativos, Cecília Salles (2006) observa que
a atividade de “criação artística é marcada pela sua dinamicidade que nos põe, portanto, em
contato com um ambiente que se caracteriza pela flexibilidade, não fixidez, mobilidade”
(Salles, 2006, p. 19). Deste modo, Salles enxerga que o processo criativo é não linear, não
possui hierarquia e é mutável, estando sempre em constante mudanças e transformação,
refletindo as vivências e interações de seus autores.
Trata-se de um processo que se forma a partir de conexões e interações diversas, de
modo que a autora irá considerar o processo criativo como um processo em rede, utilizando o
conceito de Musso (2004), ou seja, um processo que se gera a partir de interações que geram
uma determinada gama de possibilidades. Para Salles (2006), a diversidade de possibilidades
apresentada pelo processo criativo leva ao inacabamento do objeto artístico, ou objeto de
comunicação, como a autora também o chama.
Todo objeto artístico é inacabado segundo Salles, pois se trata de uma possibilidade
diante da idealização de seu autor, que seguiu tais escolhas em determinado momento criativo
em detrimento de outras e o modo como o objeto se apresenta é apenas um estado da obra que
por fim satisfez o autor. Para compreender melhor esse inacabamento da obra artística proposto
pela autora, pode-se utilizar um exemplo simples: no momento da filmagem do roteiro de um
filme são realizadas escolhas que podem vir a modificar elementos desse roteiro; do mesmo
modo, são realizados cortes e edições durante o processo de montagem, que assim, modificam
aquilo que se conseguiu realizar durante a filmagem. O corte final do filme é apenas uma
possibilidade para aquela obra que foi oferecida durante o seu processo criativo, e pode não ser
o ideal previamente imaginado por seu autor.
Devido a este inacabamento, interações e possibilidades diversas do processo criativo,
Salles reflete sobre a necessidade de se pensar tal processo em sua complexidade, ou seja, o
processo criativo deve ser estudado em um contexto que não o isole dos diversos fatores que
podem vir a modificá-los. Uma música que é ouvida em determinado momento, uma anotação
que expressa uma ideia, são elementos que entram em contato com o autor e podem vir a
influenciar as escolhas que por ele são tomadas. São assim elementos do próprio processo de
criação e não podem ser menosprezados em um estudo dos mesmos.
Esta visão de Salles que busca compreender o processo criativo em sua complexidade,
evitando isolá-lo ao levar em consideração as várias interações possíveis, é similar ao modo
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como Baitello (2007) vai estudar o ambiente do objeto artístico, quebrando os isolamentos que
são postos sobre o mesmo. Desta força, é reforçada a necessidade de se estudar os processos
midiáticos a partir de sua complexidade e evitar fechá-los em bolhas que possam limitá-los.
Porém, na recente pesquisa é necessário notar que se trabalha com um ambiente digital dos
videogames, e devido a isto, é preciso buscar compreender processo e objeto artístico dentro
desse ambiente.
Concordando com as ideias de Salles de que o processo criativo deve ser visto em sua
complexidade, a pesquisadora Lucia Leão (2010) buscará compreender o processo criativo de
forma específica para as mídias digitais. Para isto, ela propõe a ideia de que a atividade de
tradução, ou mais especificamente a transcriação, é inerente aos processos criativos. Aqui se
faz necessário uma breve pausa para discorrer em relação ao conceito de tradução.
Haroldo de Campos (2011), ao estudar o processo de tradução poética, considerará que
toda tradução é uma recriação, uma atividade crítica que tem como objetivo manter o
significado e a forma do texto traduzido. Ele toma como base o conceito do make it new de Ezra
Pound, e considera a tradução como um novo fazer, “uma nova vida ao passado literário válido
via tradução” (Campos, 2011, p. 36). O que Campos busca argumentar em seu estudo ao utilizar
o make it new é que toda tradução é ao mesmo tempo uma atividade crítica e criadora, um
procedimento de transcriação, segundo o autor, que reinventa o texto original em sua nova
linguagem. Nesta transcriação, busca-se não perder a semântica da obra, mas oferecer uma nova
variedade de possibilidades de estruturação da linguagem.
Para Leão (2010), as traduções são capazes de expandir a cultura, uma vez que é um ato
de criação, e que a transcriação pode ocorrer entre diferentes mídias. Essas traduções ocorrem
a partir da utilização do imaginário, pois em um processo criativo se seleciona o que será
inserido no objeto artístico a partir de um conjunto de imagens que permeiam a cultura. Ocorre
assim não apenas a tradução, mas também a criação de memória, uma vez que transcriar é
trabalhar com a seleção e esquecimento de imagens:

[...] a memória exige esquecimento, pois é seletiva. Isso nos leva a pensar em
algo corriqueiro na era das redes, pois vivemos um período de gigantesca produção
de arquivos. As mídias digitais facilitam e estimulam a proliferação de bancos de
dados. Mas, esse excesso gera um paradoxo, pois, muito do que é produzido, fica
apenas como acúmulo, lixo. Em outras palavras, a quantidade de dados em si não
implica necessariamente em geração de memória. Para se falar em memória é
necessário que se inclua o componente da reflexão. Aí, a importância dos filtros, do
selecionar e do cortar (Leão, 2010, p. 311).
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Segundo Leão o ciberespaço se mostra como um ambiente de remixagens, releituras e
mash-ups, ou seja, é um ambiente propício para a realização de traduções. Tais traduções de
linguagens tornam-se mais fáceis no ciberespaço graças às ferramentas disponibilizadas pelo
computador, que permitem a edição de forma simples de textos, vídeos e músicas.
Ao analisar o processo criativo da tradução do imaginário dentro dos videogames, Gasi
(2011) visa um estudo ontológico, de modo a se atentar para a complexidade que permeia a
atividade criadora. A autora afirma que em uma mídia como os jogos digitais, há a conversão
de dois universos: “o do aparato, e o da construção de personagens, e ambos devem servir às
parcelas de ludologia e de narrativa de um jogo digital; assim como ambos são imprescindíveis
para o processo criativo específico” (Gasi, 2011, p. 46).
Este processo de conversão entre aparato – como o software utilizado no
desenvolvimento do jogo digital – e narrativa não é simples. Segundo Gasi, é necessário que
uma narrativa se alinhe às características singulares apresentadas por aquele aparato, e tanto
aparato, quanto a narrativa, devem ser capazes de criar interatividade. Deve-se assim
compreender que “não importa qual seja seu jogo, ele não acontece sem a inter-relação com o
jogador. Mais do que simplesmente começar uma jornada em um jogo, o jogador explora-o
como bem entender, e esse diálogo é garantido pela presença do aparato” (Gasi, 2011, p. 48).
Alinhar aparato e narrativa viabiliza o surgimento de traduções do imaginário, porém, o
modo como essas traduções irão se apresentar segue as limitações e possibilidades apresentadas
pelo aparato. Como bem expõe Gasi, são essas características do aparato que muitas vezes
ocasionarão o surgimento de novos gêneros de jogos digitais e os personagens presentes em
suas narrativas. Para se compreender melhor como isto ocorre, pode se utilizar um exemplo
bastante conhecido no meio dos jogos digitais e que chega a ser citado por Gasi: o da criação
do personagem Mario, protagonista do videogame “Super Mario Bros.” (1985) e cuja a estreia
ocorreu no título “Donkey Kong” (1981).
Durante o desenvolvimento de “Donkey Kong”, o aparato utilizado apresentava uma
grande limitação de representação visual. Esta limitação fazia com que o personagem
protagonista – uma versão primeira de Mario conhecida como Jumpman – precisasse ser
representado por uma quantidade baixa de pixels, tornando-o muito pequeno em meio a tela.
Shigeru Miyamoto, diretor do jogo digital, buscava oferecer mais singularidade ao personagem,
tornando-o de fácil identificação para o jogador. A solução foi acrescentar um bigode, um nariz
largo e um macacão, que se tornaram elementos marcantes do personagem:
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[...] quando nós desenhamos inicialmente o personagem em Donkey Kong,
ele foi desenhado em um agrupamento de 16x16 pixels. Era um espaço muito pequeno
para se desenhar um personagem, e ele era um personagem muito pequeno na tela.
Para enfatizar as características únicas do personagem, nós desenhamos o grande
nariz, o bigode e o macacão para se tornar mais fácil entender o que aquele
personagem estava fazendo na tela (Miyamoto em entrevista para a NPR, 2015)
(tradução nossa).

A criação da imagem do personagem Mario, deste modo, está intrinsecamente ligada às
limitações do aparato utilizado em seus primeiros jogos. Trata-se de um exemplo que não é
isolado, e por vezes os desenvolvedores de jogos digitais têm criado personagens e narrativas
tendo como base as possibilidades que lhes são oferecidas pelo aparato. Pensar a tradução do
imaginário em seu aparato e desta forma uma parte do processo criativo dos videogames.

Figura 9: Imagem do personagem Mario do modo como ele era apresentado no jogo “Donkey Kong”
(1981).

O caso de Mario não é apenas um exemplo de processo criativo a partir de um aparato
limitado, mas é também um exemplo da questão da autoria nos jogos digitais. Se Mario é
facilmente creditado como uma criação de Shigeru Miyamoto, em outros jogos ou personagens
de jogos digitais a definição de autor não é tão simples. Considerando o conceito de Salles
(2006) de processo criativo como uma rede, Gasi (2011) verifica que nos jogos digitais é muito
mais difícil distinguir quem é o autor de um videogame devido ao grande número de pessoas
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que trabalham no desenvolvimento de um desses jogos. Deste modo se tem uma rede de pessoas
que se relacionam entre si, cada uma interagindo de determinada forma com o objeto final que
será o jogo digital:

Mesmo com a necessidade que temos de, por vezes, identificar autores de um
processo criativo, verificamos que isso funciona de maneira mais extensa em
videogames. Um dos fatores que torna essa indistinção possível é a questão do
aparato, visto que ainda é indefinido dizer quem é mais responsável pelo jogo: aquele
que cria seu argumento (roteirista), suas funções ingame (programador) ou aqueles
que fazem com que elas sejam válidas dentro do aparato (diretor) (Gasi, 2011, p. 49).

Nota-se que o modo como o aparato da mídia dos jogos digitais se apresenta possibilita
essa criação em rede, essa criação complexa em que há a intervenção de diversas pessoas. O
desenvolvimento de um imaginário escatológico nos videogames deve ser compreendido como
uma criação em rede, algo que se dá por um processo complexo em um ambiente que possibilita
processos de interação junto a um jogador. Porém, há quem acredite que esse processo de
interação com o jogador também se revela como um procedimento criativo.
Gasi defende que o jogo digital não pode existir sem o processo de interação com o
jogador. Durante tal interação, “mais do que começar uma jornada em um jogo, o jogador
explora-o como bem entender” Gasi, 2011, p. 48), ou seja, ao jogar um jogo digital já está se
construindo um novo processo de criação, um processo que nasce pelas escolhas do jogador
durante sua jornada no videogame.
A escritora Lucy Preeble (2012) chegará a uma conclusão similar à de Gasi. Em seus
estudos, Preeble defende que jogar um jogo digital é um processo criativo similar ao de
escrever, pois o jogador faz escolhas e ajuda a moldar o mundo daquele ambiente digital,
atitudes essas que lhe oferecem uma sensação de controle. Segundo ela, é uma atividade
diferente de ler um livro ou ver um filme, ações as quais seriam mais passivas do que ativas.
Jogos digitais constantemente têm possibilitado que os jogadores possam realizar
escolhas em suas narrativas e personalizem seus avatares, escolhendo suas roupas, cor de
cabelo, gênero, entre outros detalhes, que podem ser considerados parte desse processo criativo
do jogador. Entretanto, apesar da multiplicidade de escolhas dos videogames atuais, o jogo
digital citado por Preeble como principal referência para o que seria um processo criativo por
parte do jogador é Zork (1977), considerado um dos primeiros de ficção interativa já criados.
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Zork é um jogo baseado em texto, o que significa que na tela de um computador ele não
mostra nada além de uma superfície escura com textos em branco. Esses textos explicam ao
jogador o que está acontecendo na narrativa e em que momento e local da história o jogador se
encontra. Por exemplo: o texto na tela pode dizer “Você se encontra em uma casa escura com
duas janelas fechadas e uma porta aberta”. Depois desta explicação por parte do jogo digital, o
jogador pode transcrever para o jogo o que ele irá fazer. Se ele escreve “tento abrir uma janela”,
o jogo digital responderá ao jogador o que acontece ao se tentar abrir uma janela. Quando se
comanda que “atravesse pela porta e vá para fora da casa”, Zork transcreverá ao jogador o que
ele encontrará ao passar pela porta, continuando assim sua narrativa.

Figura 10: Tela do jogo baseado em texto “Zork” (1977).

Para Preeble, o que torna Zork tão atrativo é a liberdade oferecida ao jogador, que pode
escrever o que quiser, ainda que nem tudo o que seja escrito produza uma resposta satisfatória
ou positiva pelo jogo digital. Tal liberdade, segundo Preeble, é parte do processo criativo
advindo da atividade de jogar, sendo isto o que define esta atividade em um videogame.
O processo criativo dos videogames se mostra ao seu modo tão complexo que pode até
mesmo englobar as atitudes do jogador perante o jogo. É novamente possível afirmar que esse
processo é uma criação em rede, uma espécie de teia que vai se construindo a partir de diferentes
nós que definem sua estrutura. Compreendendo este processo e o ambiente dos jogos digitais,
é possível prosseguir com um estudo que identifique a atual apresentação das imagens
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escatológicas dentro de uma mídia como o videogame e como elas se alinham às especificidades
dos jogos digitais.

2.3 – A escatologia nos videogames
Enquanto Caillois (1990) diz que o jogo ocorre em uma outra realidade, a designer de
games e escritora Jane McGonigal (2011) acredita que os jogos de videogame na verdade
retiram o jogador de sua realidade e o transporta para um outro “mundo”, um outro ambiente.
Nesta fuga, o homem, ou ser humano, pode esquecer dos seus problemas por alguns instantes,
o que torna a vida mais tolerável. Deste modo, o jogo digital atua como uma “fuga voluntária,
um escapismo pensativo e ativo” (McGonigal, 2011, p. 6) (tradução nossa), o qual oferece um
sentimento de ordenação em relação a uma realidade tão problemática.
Utilizando a ideia de McGonigal de uma fuga voluntária oferecida pelos videogames,
Wagner (2015) encontrará a conexão entre os jogos digitais e a religião, e com isso, a própria
relação entre videogames e o apocalipse. Segundo Wagner, tanto o videogame, quanto a
religião, se estabelecem como rituais regulamentados, que oferecem uma ordem para um mundo
turbulento. É devido a esta ordem que se busca uma fuga voluntária tanto nos games, quanto na
religião, de modo que é também tal elemento que aproxima o jogo digital dos mitos
escatológicos.
Para Wagner, os videogames e os mitos de apocalipse oferecem ao homem um caminho
pré-programado de destino, uma salvação a ser alcançada seguindo determinados passos. Nos
mitos escatológicos, tal ideia surge na promessa de um futuro melhor, enquanto que nos
videogames, isto está nas regras impostas pelo software do jogo, elemento este capaz de ditar
como o videogame se apresenta conforme suas capacidades e como o programador pode utilizálo durante a elaboração de sua obra. Esta ordenação é tão forte no jogo digital que, mesmo que
um game apresente inúmeros finais e diversos itens a serem utilizados pelo jogador, as possíveis
conclusões e ações dentro do jogo já foram estabelecidas pelo programador e o seu software. A
ordenação que a religião e os mitos de apocalipse apresentam é a ordem que rege os
videogames.
A autora ainda se atenta ao fato de que os videogames oferecem ao jogador diversas
representações de sonhos escatológicos, com imagens de mitos do fim dos tempos surgindo
com frequência nos jogos digitais. O game “Darksiders” (2010) é citado por Wagner como um
desses jogos, uma vez que a obra recria de modo metafórico elementos do livro do Apocalipse,
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colocando o jogador na pele de um dos quatro cavaleiros do Apocalipse que precisa promover
um balanceamento entre as forças do céu e do inferno.
Nos jogos digitais há ainda uma imagem escatológica de maior importância e altamente
ligada às suas características formais e narrativas: a figura de um mediador, um “personagem
não controlável pelo jogador com inteligência artificial (I.A.) que atua como ‘companheiro e
personagem de ajuda’” (Wagner, 2015, p. 7) (tradução nossa). Para Wagner, essa figura é muito
similar ao anjo que revela os desejos de Deus e suas profecias. Tal imagem é melhor
exemplificada por personagens como a princesa Midna de “The Legend of Zelda: Twilight
Princess” (2006), uma figura que acompanha o personagem do jogador em sua jornada, oferece
dicas durante o jogo, o guia por mapas e o encoraja durante a narrativa.
A pesquisa de Wagner mostra que, além de serem importantes socialmente no momento
em que os jogos digitais possibilitam que o homem se transporte para um ambiente ordenado
em contraponto à sua realidade caótica, há uma ligação tanto formal, quanto narrativa dos mitos
escatológicos e da religião com os videogames. Jacobs (2015) vai chegar a uma conclusão
similar, considerando a estrutura do videogame correspondente à do apocalipse bíblico, porém,
seu trabalho é mais pautado em uma discussão temática fundada no mito escatológico judaicocristão e um jogo específico.
Utilizando como objeto de estudo o jogo digital “Left Behind: Eternal Forces” (2006),
obra na qual o jogador deve tentar salvar um grupo de cristãos em meio a um evento
cataclísmico, Jacobs acredita que o que faz com que a narrativa apocalíptica seja tão
frequentemente abordada pelos videogames é o seu dualismo claro entre o bem e o mal durante
um conflito. Em “Left Behind: Eternal Forces”, por exemplo, o jogador tem total consciência
de que os cristãos são os personagens considerados representantes das forças do bem, enquanto
militantes anticristianismo são parte daquilo que pode considerar como as forças do mal.
Jacobs ainda acredita que o apocalipse visto em “Left Behind: Eternal Forces” trabalha
com a articulação de “uma ansiedade da situação presente, ao invés de um medo sobre o tempo
futuro” (Jacobs, 2015, p. 88), ou seja, o apocalipse do jogo de videogame consegue trabalhar
de forma metafórica medos atuais do jogador, e mais especificamente, dos religiosos que podem
vir a enfrentar intolerâncias em relação às suas crenças. O autor ainda identifica que a forma
como o jogo se estrutura é similar ao modo como o pensamento religioso cristão se apresenta.
No jogo, para se conseguir vencer é preciso realizar determinadas ações de maneira precisa e
seguir um determinado caminho. Do mesmo modo, na religião cristã, só se alcança a salvação
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caso os ensinamentos impostos sejam seguidos de modo correto. A estrutura para obter a vitória
no jogo digital e para atingir a salvação divina é similar, quando não idênticas.
As conclusões de Jacobs são desse modo similares às de Wagner (2015), que enxerga a
similaridade do jogo digital aos mitos escatológicos a partir de suas regras e seu caminho prédeterminado. Há uma intrínseca relação entre videogames e religião em ambos os estudos aqui
apresentados, porém, há autores que buscam enxergar a temática do apocalipse como algo além
desta correspondência. Kelly e Nardi (2014), por exemplo, se voltam para a construção de
representações apocalípticas – ou pós-apocalípticas, como as próprias autoras definem – nos
videogames como um meio de se compreender possíveis problemas futuros.
Kelly e Nardi acreditam que ao construir retratos de um futuro de um tempo caótico,
onde os seres humanos precisam lutar para sobreviver, os jogos digitais podem ser utilizados
até mesmo como uma espécie de ferramenta educacional, na qual jogadores criam consciência
de determinados métodos de sobrevivência, incluindo a necessidade de se estocar suprimentos
e de se organizar em grupos para superar um universo hostil. As autoras citam que alguns jogos
já elaboram-se deste modo, como é o caso de “Resident Evil” (1996), que ao criar uma
representação de um apocalipse zumbi, espera que o jogador aprenda a sobreviver poupando
recursos e itens que poderão ajudá-lo a ultrapassar obstáculos no desenrolar do jogo.
Os estudos aqui expostos compreendem a relação do jogo digital com o apocalipse a
partir de uma similaridade estrutural capaz de evocar aspectos de um imaginário apocalíptico.
Há também uma busca pela assimilação dos aspectos práticos socialmente que os videogames
podem oferecer ao trabalhar com representações de um fim dos tempos. São pontos importantes
para a entender a estruturação do imaginário escatológico nesta mídia e que auxiliam a pesquisa
no desenvolvimento de sua análise. Porém, realizar uma análise de obras predeterminadas é
embrenhar-se pelo campo dos métodos fenomenológicos voltando-se para a interpretação de
textos.
Esse campo da interpretação é o próprio campo da hermenêutica, ou seja, o campo que
se volta para a compreensão de textos a partir de suas linguagens. Para compreender como a
hermenêutica se coloca na recente pesquisa, pode-se debruçar sobre seu conceito e sua relação
com um estudo que visa estudar um imaginário mítico ressignificado em um ambiente de jogos
digitais.
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2.4 – Uma mitohermenêutica do videogame
A discussão do problema da hermenêutica encontra em Paul Ricoeur (1989) um de seus
principais estudiosos. Segundo o autor, o homem buscará compreender os textos, interpretálos, para entender a si mesmo. Interpretar textos culturais é o método encontrado pelo homem
para entender sua cultura e o modo como ele próprio se expressa:

Enfim, o próprio trabalho de interpretação revela um desígnio profundo, o de
vencer uma distância, um afastamento cultural, de tornar o leitor igual a um texto
tornado estranho, e assim, de incorporar o seu sentido à compreensão presente que um
homem pode ter de si mesmo (Ricoeur, p. 6, 1989).

Há uma clara busca do homem em tentar inserir a atividade interpretativa da
hermenêutica junto às ciências objetivas, como as ciências da natureza, entretanto, Ricoeur
crítica a inclusão de uma visão objetiva em um processo de interpretação. Para ele, a
compreensão está intimamente ligada ao sujeito, e a visão do sujeito não pode se deixar levar
por preceitos objetivos, por métodos predeterminados. É necessário interpretar um texto, um
objeto, uma obra, a partir de uma visão mais complexa, tendo como base o plano da linguagem.
Esta linguagem oferecerá diversas interpretações a partir dos signos que a constitui.
Ricoeur acredita no sentido múltiplo da linguagem, “um certo efeito de sentido, segundo
qual uma expressão, de dimensões variáveis, ao significar uma coisa, significa ao mesmo
tempo, uma outra coisa, sem deixar de significar a primeira” (Ricoeur, 1989, p. 64). É desta
forma que a linguagem será vista com seu duplo sentido, pois os simbolismos da linguagem são
interpretados a partir de uma função alegórica. A imagem de um pássaro, por exemplo, não
deixa de representar o animal pássaro, mas em determinado contexto ela também pode ser
interpretada como desejo de ascensão ou liberdade.
Quando se propõe efetuar um exercício de interpretação, ou seja, um exercício
hermenêutico, alinhando esta interpretação aos mitos que permeiam um imaginário cultural, se
propõe realizar uma mitohermenêutica, uma hermenêutica voltada aos principais arquétipos de
um mito. No caso dos mitos de fim dos tempos, esta mitohermenêutica estará ligada às já citadas
imagens que aparecem com grande força nos relatos judaicos, cristãos, nórdicos, celtas, entre
outros, e como elas se revelam no ambiente ludológico-narrativo dos jogos digitais. Para que
isto possa ser assimilado com melhor clareza, utilizaremos um rápido exemplo de análise, algo
que será realizado com o jogo digital “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” (2011).
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A narrativa de “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” (2011) segue o amadurecimento
de um garoto chamado Oliver, utilizando um plano de fundo de aventura que trabalha com a
ideia de um mundo que está prestes a ser destruído. No enredo, após perder sua mãe, o pequeno
Oliver encontra uma fada chamada Drippy, que o leva para o encantando mundo de Ni no Kuni.
Lá, ele descobre que as pessoas que vivem em tal mundo possuem contrapartes no mundo de
Oliver, e que essas contrapartes se afetam mutuamente. Porém, Ni no Kuni está sob a ameaça
do djinn das trevas Shadar, que vem corrompendo o coração das pessoas por todos os
continentes. Oliver toma conhecimento de Alicia, uma maga que foi aprisionada por Shadar e
que é a contraparte de sua mãe. Acreditando que ao salvar Alicia ele poderá trazer sua mãe de
volta da morte, Oliver parte em uma jornada para se tornar um grande mago e enfrentar o
terrível Shadar, uma vez que ele é uma espécie de “escolhido”, a única pessoa com o poder para
derrotar o dijinn das trevas.
No decorrer da história, Oliver descobre que sua mãe na verdade era a maga Alicia, que
viajou até o mundo em que Oliver nasceu apenas para tê-lo como filho. O garoto enfrenta e
derrota o djinn maligno, apenas para descobrir logo em seguida que ele na verdade era
controlado por Cassiopeia, a feiticeira branca, que planeja destruir Ni no Kuni, a qual ela
considera um lugar imperfeito, para recriá-lo à sua visão de perfeição. Neste momento, o jogo
digital apresenta com maior evidência suas imagens escatológicas, e as figuras de Cassiopeia e
Oliver se mostram essenciais para compreender como o imaginário dos mitos de fim dos tempos
está presente nesta obra. Para melhor identificar estas imagens apocalípticas, pode-se utilizar
como base de comparação o próprio apocalipse bíblico.
Primeiramente, o jogo digital apresenta a clássica luta do bem contra o mal, luta na qual
o evento do apocalipse se baseia. Neste contexto, Oliver é apresentado como um salvador para
Ni no Kuni, a figura do escolhido de coração puro que nasceu para enfrentar o mal e salvar a
toda humanidade. Ele não é filho de uma divindade, como Jesus é descrito como filho de Deus,
mas ele possui uma ligação com o vilão Shadar, uma vez que ele é sua contraparte, o que o
torna uma pessoa única e especial no contexto da narrativa.
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Figura 11: Tela do jogo “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” (2011) com o protagonista Oliver.

Esta representação de Oliver como salvador é óbvia e o jogador sabe disso, pois passa
a maior parte do jogo controlando o personagem de Oliver. Por mais que durante as batalhas
do videogame seja possível escolher controlar outros três personagens, será Oliver quem o
jogador precisará utilizar para viajar entre os diferentes locais de Ni no Kuni. Deste modo, o
jogo ressalta a importância de Oliver, não apenas como protagonista, mas também como o
salvador em meio ao apocalipse de Ni no Kuni.
Junto de Oliver está a figura de um profeta a qual se apresenta como a fada Drippy. É
Drippy quem apresentará o mundo de Ni no Kuni ao protagonista (e ao jogador), revelando
seus segredos e suas profecias. Há aqui uma separação de Oliver da figura do Cristo bíblico:
enquanto o segundo é salvador e profeta, o primeiro é apenas um salvador, tendo uma figura
que o acompanha realizando o papel de profeta. Trata-se de uma separação necessária no
contexto do jogo digital: com o jogador assumindo o papel de Oliver, é preciso que um terceiro
apresente a quem joga esse novo mundo que ele adentra, revelando suas regras e suas histórias.
A figura de Cassiopeia4, por sua vez, é ainda mais interessante do que Oliver.
Considerando as passagens de um imaginário do apocalipse bíblico, Cassiopeia representa tanto
a figura divina de Deus, quanto a figura do Diabo, o anjo caído. Para compreender esta
representação, se faz necessário voltar brevemente para a narrativa particular de Cassiopeia no
game. No passado, Cassiopeia foi a princesa de uma poderosa nação, entretanto, após a morte
de seu pai, o reino em que ela vivia caiu em desgraça pelas mãos de um grupo de conselheiros
com intenções malignas. Cassiopeia acabou crescendo em meio ao desespero e acreditando que

4

O nome é o mesmo da rainha Cassiopeia, presente na mitologia grega. Conhecida por ser muito bela,
Cassiopeia também era arrogante e vaidosa, se declarando mais bela que as nereidas, fato este que fez com
que a ira de Poseidon recaísse sobre ela.
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o mundo estava dominado por pessoas egoístas e imperfeitas. Ela se tornou a Feiticeira Branca
e iniciou seus planos para destruir todo Ni no Kuni e reconstruí-lo conforme desejava.
Deste modo, Cassiopeia se mostra como uma figura julgadora, a figura do próprio Deus
divino que julgará as almas dos pecadores. Entretanto, ela é também a principal antagonista da
narrativa e uma inimiga a ser enfrentada, o que a aproxima da imagem do próprio Diabo. Esta
dualidade da figura da personagem é ainda reforçada ao final da narrativa, quando a personagem
é derrotada por Oliver, ela deixa para trás sua faceta de Feiticeira Branca e passa a ajudar o
protagonista e a se empenhar em ajudar Ni no Kuni a se recuperar das tragédias que assolaram,
como se ao final a figura de Cassiopeia assumisse finalmente um posto divino e após os eventos
apocalípticos, pode em fim reinar sobre o mundo, assim como Deus reinará na Nova Jerusalém.

Figura 12: Tela de “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” com a antagonista Cassiopeia.

Notável ainda que Cassiopeia está sempre ligada à imagens de objetos e fenômenos
celestiais. Uma das primeiras atitudes da personagem após a morte de Shadar é jogar um feitiço
sobre toda a terra, no qual pequenos fragmentos brancos caídos do céu transformam pessoas
em monstros ferozes. Aqui ela realiza a própria atitude divina dos avisos celestes, anunciando
a chegada no confronto apocalíptico final. A personagem ainda mora sobre uma torre que flutua
no céu, uma construção que ao surgir coloca todos os habitantes de Ni no Kuni em pânico.
A relação de Cassiopeia com o celestial a coloca como uma personagem em ascensão,
um ser quase transcendental. Entretanto, é necessário notar que Oliver, em sua jornada, também
realiza um processo de transcendência, de ascendência, ao se tornar um poderoso mago e salvar
todo o mundo. Há assim certo valor de igualdade que permeia os dois personagens, ainda que
eles realizem papéis diferentes durante os eventos apocalípticos do jogo.
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O apocalipse em “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” não termina com a morte de
toda a humanidade ou o fim total da terra, mas sim com mudança de posição dos personagens
envoltos neste conflito, que transcendem, se tornam melhores. Isto se deve muito ao foco do
público do jogo digital, que foi desenvolvido para ser acessível a pessoas de todas as idades.
Trata-se de algo exposto por Akihiro Hino, roteirista do jogo digital em uma entrevista realiza
em 2013: “Nós queríamos que as crianças simpatizassem com o desenvolvimento e
independência de Oliver, e nós queríamos que os adultos revivessem o sentimento de excitação
e aventura que eles sentiam quando eram crianças enquanto jogam esse jogo” (Hino em
entrevista para o Nowgamer, 2013) (tradução nossa).
O mito escatológico no videogame “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch”, deste
modo, adequa-se às pretensões e objetivos de seus idealizadores, com arquétipos que são
ressignificados, ainda que mantenham simbologia similar à de um imaginário primordial. Com
base neste exemplo, que expõe as traduções de um imaginário apocalíptico, pode-se efetuar
estudos de caso mais detalhados que poderão revelar novos métodos utilizados pelos jogos
digitais para adequar os mitos de fim dos tempos dentro de seu ambiente.
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Capítulo 3 – Análises do imaginário do apocalipse nos videogames
O presente capítulo tem como foco a elaboração de análises mitohermenêuticas do
imaginário dos mitos escatológicos em determinados jogos digitais. Para isto, foram
selecionadas três obras de jogos digitais distintas, mas cuja as narrativas são construídas a partir
da percepção de eventos escatológicos, de modo similar aos mitos de fim dos tempos.
Durante a escolha dessas obras, se considerou o caráter cronológico apresentado pelos
mitos de fim, essa característica que faz com que o homem a todo o momento tema o tempo do
relógio, tema a sua finitude. Ao se pautar nisso, a pesquisa selecionou três obras de temática
escatológica que apresentam eventos apocalípticos de acordo com um determinado período
cronológico, sendo estes períodos: o passado, o futuro e o presente.
Com base nesse recorte, foram selecionados para análise os jogos digitais: “The Legend
of Zelda: The Wind Waker” (2002), “Chorno Trigger” (1995), e “The Last of Us” (2013),
representando obras que oferecem exemplos de eventos escatológicos respectivamente do
passado, do futuro e do presente. Os três jogos digitais foram analisados considerando o modo
como as imagens escatológicas se apresentam em relação ao ambiente do videogame, este
ambiente que envolve tanto o lúdico quanto o narrativo.

3.1 – The Legend of Zelda: The Wind Waker: O apocalipse do passado
Os mitos escatológicos costumam trabalhar com previsões sobre o futuro, sobre um
evento fatídico que ainda acontecerá. Entretanto, não é possível pensar o que ocorre após este
evento, ou seja, como o homem se organiza após a passagem do apocalipse? Há precedentes
nos próprios mitos, como é o caso da história de Noé, na qual o dilúvio divino pode ser visto
como um acontecimento apocalíptico. Considerando a visão de Kamper (1989), um grande
evento histórico, um conflito ou julgamento que tenha causado grandes mudanças após seu fim,
poderá ser visto como um evento apocalíptico, e a humanidade continua se desenvolvendo
depois de tal acontecimento. Deste modo, é possível pensar em uma narrativa que trabalhe com
um apocalipse do passado, um apocalipse que já ocorreu.
É exatamente este tipo de narrativa que pode ser encontrada no videogame “The Legend
of Zelda: The Wind Waker” (2002), décimo título da série de jogos digitais intitulada “The
Legend of Zelda”. Embora esta série apresente diversos outros jogos digitais que trabalham
com a temática escatológica em sua narrativa, “The Legend of Zelda: The Wind Waker”, ou de
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forma mais abreviada apenas “The Wind Waker”, foi selecionado para análise justamente por
apresentar uma narrativa pautada em um apocalipse do passado com diversas imagens
escatológicas, ao contrário de outros jogos de “The Legend of Zelda”.
3.1.1 – A narrativa de The Legend of Zelda: The Wind Waker
A trama “The Wind Waker” se desenrola logo após os eventos de outro game da mesma
série, no caso, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” (1998). É narrado que há muito tempo,
o reino de Hyrule foi atacado por Ganondorf, um homem terrível com um poder sombrio, que
ao conseguir obter um artefato mágico de grande poder conhecido como Triforce, quase
destruiu todo o reino. Eis que surgiu o Herói do Tempo, que com a sua poderosa espada selou
Ganondorf em outra dimensão.
Os anos passaram, o selo que prendia Ganondorf quebrou-se e o vilão voltou a cobrir as
terras de Hyrule com escuridão. Com o desaparecimento do herói, o povo de Hyrule rezou para
as três deusas em busca de salvação. As deusas pediram para que seus devotos deixassem o
reino e fossem se esconder nas altas montanhas. Elas então deram início a um longo dilúvio
que inundou todo o reino para purificar a terra, transformando o topo das montanhas em ilhas
e selando Hyrule no fundo de um grande oceano junto de Ganondorf. Este evento ficou
conhecido como “O Grande Dilúvio” e deu origem ao Grande Oceano.
Centenas de anos depois, em uma pequena ilha do Grande Oceano, um jovem chamado
Link continua ouvindo de sua avó a história do dilúvio. Ele mora em uma pequena ilha com sua
avó e irmã até o dia em que avista um grande pássaro trazendo consigo uma garota presa em
suas garras. Graças a um grupo de piratas, a ave liberta a garota, que cai sobre a floresta da ilha.
Link vai em auxílio da garota, a qual ele descobre se chamar Tetra e ser a líder dos piratas. O
pássaro retorna e confunde a garota com a irmã de Link, levando-a para longe.
Unindo-se a Tetra e os piratas, Link navega em direção a uma ilha com uma fortaleza
onde o enorme pássaro tem prendido diversas jovens. Tentando infiltrar-se no local, Link é
atacado pelo pássaro, mas acaba resgatado por uma embarcação falante chamada King of the
Red Lions. A embarcação revela a Link que o pássaro está sob o comando de Ganondorf, que
conseguiu quebrar o selo das deusas, chegando à superfície e que agora busca pelo poder da
Triforce escondido em algum lugar do Grande Oceano. Ganondorf possui uma das três partes
da Triforce e agora persegue as outras duas.
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O King of the Red Lions diz que Link precisa deter o vilão e lhe concede a Wind Waker,
uma espécie de bastão de maestro mágico com a qual o jovem pode criar melodias com o vento
e assim controlar sua direção coma finalidade de viajar pelas águas do Grande Oceano. Link
vai atrás da Master Sword, a espada utilizada pelo Herói do Tempo para derrotar Ganondorf no
passado e que se encontra escondida abaixo da superfície do oceano junto ao castelo daquele
que um dia foi o reino de Hyrule.
Passando por um portal mágico, o herói consegue chegar ao castelo e obtém a espada.
Sozinho, ele vai atrás do vilão, mas acaba derrotado e salvo por Tetra no último momento.
Ganondorf percebe que Tetra tem um pedaço da Triforce com ela, porém não consegue roubála para si antes que dois homens-pássaro resgatem Link e Tetra.
Junto de Tetra, Link é levado de volta ao castelo de Hyrule, onde o King of the Red
Lions revela sua forma humana: o antigo rei de Hyrule, que também foi aprisionado embaixo
das águas com seu próprio reino. O rei revela que Tetra possui a Triforce porque ela é a
reencarnação da princesa Zelda, que uma vez foi a detentora do mesmo poder. Ele pede que
Link vá até a superfície, encontre a última parte da Triforce e restaure o poder da Master Sword.
Após cumprir sua tarefa, Link acaba recebendo o título de Herói dos Ventos.
O herói retorna ao castelo de Hyrule apenas para descobrir que ele está sendo atacado
por Ganondorf. O vilão ataca Link e Zelda/Tetra, e com isso consegue reunir as três partes da
Triforce, mas antes que possa usufruir de seu poder, o rei de Hyrule utiliza o artefato e com seu
poder pede para que Hyrule e Ganondorf sejam de uma vez por todas consumidos pelas águas
do oceano e desapareçam.
Ganondorf novamente ataca Link e Zelda, tentando prendê-los no reino condenado, mas
a dupla de heróis consegue derrotá-lo e ele transforma-se em pedra ao fim da luta. Link e Zelda
retornam para a superfície, enquanto o castelo de Hyrule, Ganondorf e o rei acabam sendo
consumidos pelas águas. Na superfície, Link e Zelda partem pelo Grande Oceano em busca de
um continente para fundar um novo reino de Hyrule.
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Figura 13: Tela de “The Legend of Zelda: The Wind Waker” com Link (esquerda) e a Princesa Zelda
(direita).

3.1.2 – O oceano escatológico de The Legend of Zelda: The Wind Waker
Percebe-se uma relação de “The Wind Waker” com a escatologia desde o início do jogo,
no momento em que são relatados os acontecimentos que deram origem ao Grande Dilúvio.
Como já exposto, a ideia de um dilúvio que causa a submersão de toda a Terra já foi trabalhada
nas mitologias nórdicas, babilônicas e judaico-cristãs e parece constantemente estar ligada à
purificação de todo o mal sobre o mundo.
Esta purificação pode estar relacionada à própria pureza da água. Bachelard dirá que no
imaginário o elemento aquático é constantemente valorizado como imagem de pureza. A água
clara, esta água limpa e longe de toda a poluição, torna-se sinônimo de tudo aquilo que é puro,
incorruptível, pois “a água pura é tão valorizada que nada, parece, pode pervertê-la. É uma
substância do bem” (Bachelard, 2013, p. 147). Banhar-se com a água pura é realizar a
purificação do próprio espírito.
Nos mitos escatológicos, a água pura realiza a limpeza de todo mal através de um
dilúvio. Após esta purificação, se tem a origem de uma nova terra, um local livre de toda a
maldade. Parece ser por este motivo que os mitos escatológicos que trabalham com imagens de
dilúvios constantemente relatam um apocalipse do passado, um evento que dá origem a um
novo mundo, caso do mito de Noé e da história de Utnapishtim. O próprio Ragnarök pode ser
inserido neste grupo, pois por mais que apresente um evento futuro, o dilúvio retratado ainda
oferecerá a criação de uma nova terra livre de impurezas.
Em “The Wind Waker”, o Grande Dilúvio foi enviado pelas três deusas ao reino de
Hyrule como forma de purificar aquele local do mal que o afligia e para selar embaixo do
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oceano o castelo de Hyrule junto ao feiticeiro maligno. Deste modo, o jogo digital realiza uma
pequena perversão dos mitos escatológicos diluvianos originais: somente uma parte do mal na
terra é purificada, sendo que outra parte deste mal acaba sendo selada abaixo da superfície do
oceano criado pelo dilúvio. Esta alteração faz parte de uma estratégia utilizada pelo jogo digital
para causar o conflito futuro da narrativa, um artifício que será melhor explicitado nos
parágrafos futuros desta análise.
O dilúvio divino do jogo digital dá origem ao local no qual toda a narrativa de “The
Wind Waker” irá se desenrolar: o Grande Oceano. Nota-se que este Grande Oceano não é
exatamente o novo mundo que figura nos relatos finais de narrativas escatológicas diluvianas,
mas sim uma espécie de mundo intermediário entre o antigo mundo (aquele que sofreu a
purificação) e o novo mundo (aquele que é prometido pelos relatos apocalípticos). Isto fica
evidente pelo final do jogo, que mostra Link e Tetra na busca de uma nova terra que possam
chamar de Hyrule. Tal busca em si só será concluída em um dos jogos subsequentes da série,
“The Legend of Zelda: Spirit Tracks” (2009), o qual revelará ao jogador que de fato a dupla
conseguiu encontrar uma nova terra e fundar um novo reino de Hyrule. Deste modo, o jogo
digital apresenta uma narrativa que ocorre após um evento apocalíptico, mas as consequências
deste evento continuam sendo expostas conforme a trama do jogo se desenrola.
Interessante notar que este Grande Oceano foi o que definiu todos os elementos de “The
Wind Waker”, bem como sua relação com a escatologia. Como bem explicou o diretor do jogo
digital, Eiji Aonuma, o oceano era parte do projeto do jogo desde seu desenvolvimento inicial:

[...] nós [os desenvolvedores] decidimos logo do começo em inserir o oceano
como local do jogo. Nós gostávamos como podíamos usar o mar aberto para a
elaboração das mecânicas5 do mundo do jogo, e mais do que tudo, nós achamos que
seria interessante mostrar o oceano com aquele estilo visual. Eu acho que
desenvolvemos um bom fluxo de pensamento com todo mundo trazendo ideias de que
ilhas deveriam existir naquele oceano e como seriam as pessoas daquele lugar
(Aonuma em entrevista para a Nintendo.com, 2013) (tradução nossa).

Foi uma escolha ludológica, a de ter um oceano no qual se pudesse navegar, que definiu
todos os outros elementos de “The Wind Waker”. Desta forma, a narrativa, os personagens e

5

Mecânica é como comumente são chamadas as regras e as possibilidades de interação elaboradas para um
jogo digital. Por exemplo: quando um jogo digital possibilita que o avatar do jogador realize um pulo, dizemos
que o pulo faz parte da mecânica do jogo. Uma das principais mecânicas de “The Wind Waker” relacionada ao
oceano é a possibilidade de navegar com um barco pelo alto-mar.
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até mesmo as diversas ilhas do jogo foram elaborados a partir do conceito de ter um oceano
como locação principal do jogo. A trama que envolve o evento escatológico do dilúvio está
presente no jogo digital como forma de sustentar esta ideia dos desenvolvedores, pois o jogo é
narrativa ludológica e precisa unir seus elementos lúdicos aos elementos que revelam parte de
sua história.

Figura 14: Tela que mostra Link navegando pelo Grande Oceano em cima da embarcação King of the
Red Lions de “The Wind Waker”.

É devido a esta necessidade de união entre lúdico e narrativo que “The Wind Waker”
cria uma história de luta entre o bem e o mal, um conflito que possibilita a movimentação da
trama e ao mesmo tempo permite que o jogador seja colocado em situações em que ele precisa
enfrentar os mais diversos inimigos. Graças a isto, Ganondorf não é totalmente destruído pelo
dilúvio divino ou purificado pelo mesmo, mas apenas selado, pois ele precisa cumprir seu papel
como obstáculo ao jogador durante o processo de jogar do jogo digital.
O fim de Ganondorf só vira ao final do jogo, quando o Castelo de Hyrule junto com
vilão acabam inundados pelas águas do oceano e o mundo acaba então totalmente “purificado”,
proporcionando o início da busca do heroico Link e da princesa Zelda pela nova terra de Hyrule.
Trata-se de algo que só se consegue alcançar quando o jogador cumpre o desafio final do jogo
– derrotar Ganondorf e salvar o Grande Oceano. Dessa forma, o fim do conflito só pode ser
alcançado pelo fim da jornada do jogador no jogo digital, algo que, novamente, se adequa as
características ludonarrativas desta mídia.
Mesmo após o evento apocalíptico do dilúvio, o conflito entre bem e mal da narrativa
lúdica de “The Wind Waker” voltará a figurar alguns arquétipos do fim de Gleiser (2001). Link,
por exemplo, sendo colocado como protagonista e personagem heroico que é, pode ser
69

facilmente distinguido como o salvador geralmente descrito em narrativos sobre o fim. A
princesa Zelda se coloca dentro do mesmo arquétipo, uma vez que auxilia o herói em suas lutas
e também é vista como uma salvadora pelos personagens da obra, mas ela não possui a mesma
atuação que Link na história. Isto se deve muito ao próprio imaginário que envolve cada um
dos dois personagens, pois, considerando os regimes de Durand (2012), Link estaria envolto
por um imaginário diurno, enquanto Zelda está associada a um imaginário noturno.
Durand ressalta que o regime diurno é um regime ligada à luta, à dicotomia, ao embate.
Os heróis, os guerreiros e os deuses que trazem justiça através de um embate são figuras diurnas.
Essas imagens se associam muito a Link, proclamado Herói dos Ventos, de modo que o
personagem é a representação desse imaginário do herói diurno que traz justiça. Zelda, por sua
vez, está ligada a um imagenário da bondade, de alguém que cuida, pois é ela que cuida do
castelo de Hyrule. Trata-se de um imaginário comumente ligado a um regime noturno, um
regime da aceitação, da mãe que acolhe e que aconchega. Zelda é uma personagem mais passiva
que Link, que aceita seu papel como princesa e aguarda a salvação que virá pelas mãos do herói
diurno. Ela é uma heroína noturna, uma personagem ligada a representações de aceitação e
acolhimento. Se considerar os mitos bíblicos e esses regimes do imaginário, Zelda está mais
ligada ao imaginário de uma figura maternal e noturna como a virgem Maria, que aceita ser
receptáculo do filho de Deus, enquanto Link é a própria figura do salvador que confronta o mal,
como é caso do anjo Miguel e de Jesus, que enfrentam o Diabo.
Seguindo essa mesma lógica, Ganondorf se mostra como similar ao imaginário do
Diabo, pois se trata de uma entidade maligna que busca fazer com que o mal reine sobre a
humanidade. O King of the Red Lions, por sua vez, é um personagem semelhante à figura dos
profetas, ou mais especificamente do anjo citado por Wagner (2015), pois durante o jogo o
personagem comumente revela detalhes sobre a narrativa e a ludologia que auxiliam o jogador
em seu progresso pelo jogo digital.
Esse retorno de imagens apocalípticas ocorre devido ao fato de que, apesar de mostrar
um apocalipse do passado, “The Wind Waker” cria um novo momento de apocalipse, um novo
evento de embate entre bem e mal, para que o jogador entre em contato com o conflito almejado
pelo jogo digital. Esta talvez seja a principal relação que um jogo digital pode criar com o
imaginário escatológico: recriá-lo e conduzir constantemente o jogador para confrontos que
colocam em risco todo o futuro do mundo.
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Figura 15: Ilustração de “The Legend of Zelda: The Wind Waker” com Link (centro) e Zelda (direita)
lutando contra Ganondorf (esquerda).

Gasi (2016) defende que jogar um jogo digital é processo imersivo de escolha do
jogador, como um mergulho no mundo do jogo digital. “Quando escolhemos jogar um game
até o final, é um mergulho para a imersão” (Gasi, 2016, p. 63), ou seja, o jogador faz parte
daquele mundo do jogo, seu corpo se embebeda com ambiente do jogo digital. Em um jogo que
recria conflitos escatológicos como “The Wind Waker”, o jogador vivencia o mito apocalíptico
recriado, ele se mistura ao imaginário do fim dos tempos em um processo quase ritualístico.
Como num ritual, o jogador aceita participar do jogo digital e a crer no que lhe é exposto pelo
ambiente.
Nesse processo de recriação do apocalipse, o videogame acaba se colocando como o
próprio exemplar do mito do eterno retorno de Eliade (1992), pois sua função parece ser resgatar
um imaginário escatológico do passado e inseri-lo em um novo contexto, até mesmo um novo
ambiente, no caso, o ambiente do jogo digital. Ou seja, o surgimento de um novo apocalipse
não é apenas necessidade narrativa de “The Wind Waker”, mas é necessário a partir do
momento em que sua função como jogo digital é proporcionar que o jogador entre em contato
com essas imagens que revelam o temor pelo fim dos tempos. Esse processo é cíclico, o que
justifica o fato de jogos digitais constantemente retornarem aos mitos escatológicos para o
desenvolvimento de seus conceitos.
Claro, deve-se levar em conta que em seu processo de escolha o jogador pode vir a não
aceitar os eventos apocalípticos do jogo digital e deixar de jogá-lo antes de seu fim. Porém, o
jogador também pode jogar o videogame mais de uma vez, alimentando a ideia de que o
processo de se jogar o jogo digital é um processo de retorno ao passado mitológico. O jogador
que retorna ao jogo digital depois de tê-lo finalizado sente a necessidade de manter contato com
os mitos escatológicos e as crenças primordiais do ser humano.
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Devido a esse retorno cíclico ao imaginário escatológico, o jogo digital muitas vezes vai
trazer imagens de monstros e mortos-vivos que se colocam como obstáculos ao jogador, porque
essas imagens são similares às imagens de seres terríveis de mitos escatológicos, como os
monstruosos inimigos dos deuses no Ragnarök e o Diabo. Entretanto, “The Wind Waker” não
se limita a apenas isto e fornece ao jogador outros exemplares de imagens míticas.
Uma dessas imagens é a figura dos anjos divinos, que no jogo digital podem encontrar
seu paralelo sobre uma raça de homens metade pássaros chamada ritos. Esses ritos são figuras
importantes dentro de “The Wind Waker”. Eles salvam Link e Tetra de Ganondorf, e é graças
a um desses ritos que Link consegue uma pedra especial capaz de revelar a localização da
entrada para o castelo de Hyrule. De maneira similar aos anjos do apocalipse, que também
ofereceram revelações – mais precisamente da chegada do fim ao soar suas trombetas.

Figura 16: Tela de “The Wind Waker” que mostra um grupo de homens da raça rito.

Outra raça de seres mágicos do jogo com papel similar ao dos ritos são os koroks,
pequenos seres feitos de madeira que vivem uma espécie de ilha-floresta junto de seu guardião,
a grande árvore Deku. Assim como os ritos, os koroks e árvore Deku oferecem revelações a
Link, mas eles realizam um outro tipo de tarefa na trama: eles buscam reconstruir todo aquele
mundo à sua antiga glória, plantando árvores nas mais longínquas ilhas possíveis. Eles não são
simples anjos que realizam revelações, e sim uma espécie de agentes que também buscam lutar
contra os efeitos do evento escatológico.
Um elemento notável de “The Wind Waker” são seus gráficos em terceira dimensão,
que ressaltam uma sensação de profundidade aos olhos do jogador. Porém essa terceira
dimensão da imagem é apenas uma ilusão, pois, a imagem do jogo digital é uma imagem
técnica, produzida por aparatos técnicos, e como coloca Flusser (2009), toda imagem técnica é
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zero-dimensional, ou seja, não possui dimensão. Apesar desta visão não englobar todos os
aspectos em relação ao imaginário de uma imagem, é interessante relacioná-la a um jogo digital
com temática escatológica como “The Wind Waker”, pois o jogador, ao ter contato com esta
imagem zero-dimensional, está tendo contato com o próprio fim da dimensão da imagem. É
como se a própria imagem dos jogos digitais trouxesse consigo a ideia escatológica de chegada
do fim. Desse modo, estar em contato com a imagem dos videogames é estar em contato com
o próprio apocalipse.
Dessa forma, “The Wind Waker” está a todo momento possibilitando que o jogador
entre o contato com o conceito do fim dos tempos, seja por sua narrativa ludológica, os
significados de suas imagens ou a dimensionalidade das mesmas. Entretanto, o jogo digital
também oferece ao jogador o contato com outro elemento dos mitos de apocalipse: a ideia de
esperança e salvação. Pois o fim do jogo revela que um futuro melhor, um novo mundo
purificado estará por vir, e é este tipo de esperança que envolve o jogador após o mesmo
ascender ao posto de vitorioso sobre o fim, assim como Link e Zelda ascendem à superfície do
oceano após derrotarem Ganondorf.

3.2 – Chrono Trigger: O apocalipse do futuro
Os mitos de apocalipse estão sempre narrando acontecimentos futuros, um fim que está
para acontecer. São profecias que são passadas de geração em geração. Pensar no apocalipse é,
comumente, pensar em algo que está por vir, e é desse futuro que vem o medo da finitude. É
coerente por parte dos videogames buscar elaborar uma obra que trabalhe esse temor do futuro,
temor do tempo cronológico que está para ser finalizado. “Chrono Trigger” (1995) é um jogo
digital que trabalha justamente com a ideia de um evento escatológico que ocorrerá futuramente
e sua relação com o tempo cronológico já exposta logo em seu título, que faz referência ao
nome de Chronos, a divindade do tempo dos relógios.
O desenvolvimento de “Chrono Trigger” se deu por um verdadeiro “time dos sonhos”,
como aponta Taljonick (2013), pois entre seus desenvolvedores estavam grandes nomes da
indústria de games da época, como Hironobu Sakaguchi (criador da série “Final Fantasy”), Yuji
Horii (criador do jogo “Dragon Quest”) e Akira Toriyama (designer de personagens na série de
jogos “Dragon Quest”). O jogo ficou conhecido por seus aspectos técnicos avançados e por sua
narrativa, que apresentava múltiplos finais, dependendo das escolhas feitas pelo jogador durante
o jogo.
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Earl (2012) cita que “Chrono Trigger” concedia uma certa liberdade aos jogadores da
época. Era possível escolher os caminhos que pelos quais seguir, tomar decisões na história e
explorar o mundo do jogo sem necessariamente seguir uma linearidade a todo o momento. Esta
liberdade, segundo Earl, ofereceu aos jogadores da época uma nova experiência em relação aos
jogos digitais. De fato, o jogo se destacou tanto em seu lançamento que chegou a ser relançado
em 1999, em 2008, e em 2011 foi lançado para celulares smartphones.
Como será exposto, analisar “Chrono Trigger” não é apenas trabalhar com um jogo
digital de grande sucesso, mas também com uma obra que tem o mito apocalíptico como parte
de seu cerne.
3.2.1 – A narrativa de Chrono Trigger
“Chrono Trigger” é uma obra que envolve diversas viagens no tempo por uma terra
fantástica chamada Guardia. O jogador pode utilizar sete diferentes personagens durante o jogo
digital e seu objetivo é enfrentar um ser maligno chamado Lavos, que causará o apocalipse em
todo o planeta.
Na época considerada o “presente” no jogo, um jovem chamado Crono vive com sua
mãe no reino de Guardia. Um grande festival está ocorrendo no reino e durante tal evento,
Lucca, uma amiga de Crono, apresentará sua nova máquina de teletransporte. Crono vai até a
festividade para ver a máquina de Lucca e no caminho ele conhece uma garota de nome Marle.
No local programado para a apresentação da máquina, Marle se candidata como voluntária para
o teste do novo aparato tecnológico. Algo dá errado e um estranho portal temporal se abre na
frente deles, sugando Marle para dentro.
Crono e Lucca entram pelo portal e acabam parando em uma versão medieval de
Guardia. Eles logam percebem que foram parar no passado, em um local onde Marle é
confundida com a rainha desaparecida daquela época. Crono e Lucca descobrem que a
verdadeira rainha foi sequestrada por um monstro, e com a ajuda de um guerreiro em forma de
sapo chamado Frog eles resgatam a rainha. Crono, Lucca e Marle retornam para o tempo
presente, onde Marle revela ser a princesa de Guardia.
Crono é confundido com um bandido e preso pelo rei, mas com a ajuda de Lucca e
Marle ele consegue fugir. Na fuga, o trio se depara com um novo portal temporal que os leva
para o futuro. Neste futuro, o reino se encontra destruído, sem árvores ou vida animal, e as
pessoas passam fome. Com a ajuda de um autômato chamado Robo, o trio acaba descobrindo
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que aquela devastação foi causada por uma entidade chamada Lavos, que nasceu em algum
momento da era medieval de Guardia. Crono, Lucca, Marle e Robo entram em um novo portal
que os levam a um local conhecido como Fim do Tempo, um lugar etéreo onde a existência do
tempo acabou.
Apesar de ser chamado Fim do Tempo, é neste lugar que eles encontram diversos portais
para diferentes épocas do passado, do presente e do futuro. O grupo entra por um novo portal
que os leva de volta à época medieval. Lá, eles se unem a Frog para enfrentarem um feiticeiro
chamado Magus, que busca invocar a entidade Lavos. Durante a batalha contra Magus, Lavos
acorda e um novo portal temporal se abre, levando o grupo até a pré-história.
No período pré-histórico, Crono e seu grupo acabam sendo acompanhados por uma
guerreira chamada Ayla. Quando uma estrela vermelha cai do céu, Ayla explica que aquela
estrela na realidade é Lavos, que em sua língua natal significa “Grande Fogo”. Lavos cai sobre
a Terra, criando uma cratera e afundando no interior do planeta, surgindo assim um novo portal
temporal. O grupo então descobre que é a presença de Lavos que tem causado a aparição dos
portais temporais, que a entidade chegou ao planeta na época pré-histórica, permanecendo em
uma espécie de repouso. Magus, no período medieval, apenas tentava acordá-lo. Desta forma,
o feiticeiro não era o responsável por dar origem à criatura.
Lavos é na realidade um parasita alienígena que irá consumir aos poucos toda a energia
do planeta até chegar um dia, conhecido como Apocalypse e como o Dia de Lavos, em que ele
levantará do centro da Terra e consumirá as forças do planeta completamente. Desse modo, os
humanos têm vivido com a percepção de um fim que está por vir graças a Lavos.
Crono e seu grupo decidem de uma vez por todas detê-lo. Eles viajam pelo novo portal
aberto pelo parasita e acabam chegando em uma nova era, onde encontram um reino celestial
chamado Zeal. Trata-se de um reino perfeito, no qual humanos utilizam de uma avançada
tecnologia que os permite viver em paz, e se dedicam aos estudos e ao descanso. Zeal é liderado
por uma rainha e seus dois filhos, a princesa Schala e o príncipe Janus.
A rainha construiu uma máquina para sugar a energia de Lavos com a inteção de se
tornar um ser quase imortal. Crono e seu grupo, ao ver os problemas que isso pode causar, se
unem a princesa Schala para deter a rainha, mas a monarca acaba liberando Lavos de uma vez.
O monstro surge na frente dos heróis, causando a destruição do reino e matando Crono.
Na busca por tentar restaurar a vida de Crono, Marle e o restante do grupo se unem a
Magus, o qual revela ter sido um dia Janus, o príncipe de Zeal, e que suas reais intenções eram
a de invocar Lavos para matá-lo e vingar o destino de seu antigo reino. Junto de Magus, o grupo
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consegue um item chamado Chrono Trigger, que nada mais é do que um ovo que pode trazer
Crono de volta a vida, caso determinadas ações no tempo sejam realizadas.
Marle e o grupo revivem Crono, e viajam pelo tempo até o Dia de Lavos, onde enfrentam
a criatura e a derrotam, salvando o futuro da Terra. O final da narrativa é diferente de acordo
com determinadas escolhas que o jogador realizou durante o jogo e qual o momento em que
ele decide enfrentar Lavos, mas o futuro da história acaba sempre alterado pela derrota de
Lavos.

Figura 17: Arte de “Chrono Trigger”. Personagens da esquerda para a direita: Frog, Ayla, Lucca, Robo,
Marle e Crono.

3.2.2 – Chrono Trigger e o fim do tempo do relógio
Percebe-se que na narrativa de “Chrono Trigger” o conceito do tempo cronológico é
fundamental. Entretanto, este conceito também é aplicado no modo como o jogador participa
do jogo digital. A possibilidade de viajar no tempo, conhecendo épocas do passado e do futuro,
faz parte do processo de jogar e oferece, até certo ponto, liberdade ao jogador, que pode escolher
que caminhos seguir e para qual momento do tempo irá viajar.
Graças a essa possibilidade, que é provinda de um uso ludológico do conceito de tempo
cronológico, surgem os múltiplos finais, pois cada final se originará de acordo com as escolhas
de quem joga. Por exemplo: o jogador pode escolher não viajar para determinados períodos do
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tempo quando Crono morre, evitando revivê-lo. Derrotando Lavos antes de reviver Crono faz
com que se tenha um final em que o personagem está morto, de modo que Marle parte em uma
busca para ressuscitar Crono.
Por se desenvolver a partir desse conceito de um tempo dos relógios, “Chrono Trigger”
é uma obra que também toma consciência da possibilidade de um fim do tempo causado por
um apocalipse. Isto é visto durante o jogo a partir de diferentes personagens que mencionam a
ideia de que um fim do mundo que está por vir, como uma profecia. De fato, há uma personagem
sem nome na versão medieval do reino de Guardia que cita que o fim do mundo está chegando
de modo bastante profético. Trata-se de algo que ocorre porque o apocalipse é real na narrativa
do jogo digital, é um evento que em algum momento acontecerá. Magus, quando busca tentar
acordar Lavos, chega a dizer que a “a hora chegou” e que a presença de Lavos mudará o mundo,
reforçando essa ideia de que o evento escatológico ocorrerá em um determinado momento do
tempo e que é impossível impedi-lo, como profetizado nas diversas crenças escatológicas.

Figura 18: Tela de “Chrono Trigger” em que uma personagem de nome não revelado diz que o fim do
mundo está chegando.

O apocalipse que está para ocorrer está intrinsecamente ligada à presença de Lavos e
sua figura como vilão. O Dia de Lavos do jogo é também chamado de Apocalypse, momento
em que o vilão se levanta da terra para absorve sua energia por completo. Porém, como no
apocalipse, um embate ocorre entre o parasita e os heróis do videogame, ou seja, um embate
entre bem e mal, cujo o resultado, como mostrado ao fim do jogo, é favorável aos heróis.
Lavos é um ser extraterrestre, uma entidade que cai dos céus como uma estrela cadente
na época pré-histórica. Sabe-se que no passado o homem temia os céus devido aos seus
mistérios, e cometas e estrelas cadentes eram vistos como maus presságios, mensagens divinas
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de que algo ruim iria acontecer, de modo que os próprios mitos escatológicos narram a queda
de objetos celestes ou mudanças nos céus durante os eventos de um fim do mundo. “Chrono
Trigger”, ao associar a origem de Lavos à imagem da queda de um objeto celeste, faz com que
o céu se coloque como um prenunciador do final que está para chegar e referencia esse temor
humano em relação ao que é celestial. Porém, o jogo vai além disto assim que coloca tal evento
durante um período pré-histórico, pois deste modo, o videogame também lembra ao jogador
que este medo é algo que já está em nossa sociedade há um longo tempo e que pode ser até
mesmo um temor primordial.
Interessante notar que cada época em “Chrono Trigger” é anunciada por um
determinado ano, sendo que o Dia de Lavos ocorre em algum momento no ano 1999 AD do
jogo. Trata-se de um ano interessante ao ser utilizado como época para um evento apocalíptico,
pois ocorre durante a virada de um século, e como citado por Gleiser (2001), a sociedade
humana, na virada do século XX para o XXI, realmente temeu que um evento escatológico
ocorresse, o chamado “bug do milênio”.
“Chrono Trigger” é um jogo digital que foi lançado em 1995, poucos anos antes do
preanunciado bug do milênio. Por inserir seu evento apocalíptico justamente em uma data
aproximada daquela na qual ocorreria o tal bug do milênio, a obra parece traçar um paralelo
com esse medo da época, esse medo de um fim que ocorreria graças à tecnologia na mudança
dos séculos. Diferente do bug do milênio, o apocalipse do jogo digital não é causado por um
problema tecnológico. Entretanto, deve-se atentar ao fato de que o futuro que Crono e seus
amigos visitam é um futuro que apresenta uma tecnologia altamente avançada, mas que de nada
serviu para deter o evento apocalíptico causado por Lavos. Desta forma, a obra diz que mesmo
a mais avançada tecnologia não poderá deter a chegada do fim do mundo.
Vale ressaltar que apesar de o jogo apresentar uma época futura ao evento escatológico,
o apocalipse do jogo ainda é um acontecimento futuro, pois ocorre no futuro do tempo
considerado “presente” e é tratado a todo o momento como uma profecia, ou seja, como um
acontecimento que ainda irá ocorrer. Além disso, o jogador só tem acesso ao Dia de Lavos
depois de passar por determinados eventos, inclusive após ter acessar a época considerada o
futuro cronológico da história, de modo que no próprio ato de jogar, o apocalipse se coloca
como um evento futuro, um evento que ainda está para acontecer.
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Figura 19: Tela de “Chrono Trigger” que mostra três personagens do jogo enfrentando Lavos.

Além de recriar um evento escatológico, um acontecimento associado ao fim do tempo
cronológico, “Chrono Trigger” busca trazer uma outra representação do que seria o final da
temporalidade ao criar um período temporal específico para tal conceito. Trata-se da época
chamada de Fim do Tempo (End of Time em inglês) no jogo. Na narrativa-ludológica do game,
esse período se passa depois do futuro que se desenvolve após os eventos do Dia de Lavos. É
um momento etéreo, onde a percepção temporal do relógio já não existe mais, é o local onde o
jogador entra em contato com diversos portais que possibilitam que ele viaje pelas diferentes
épocas do jogo.
O Fim do Tempo está muito mais ligado a Kairós, um tempo oportuno, do que ao tempo
de Chronos, uma vez oferece possibilidades de escolha ao jogador e exige sua ação. Entretanto,
ele só existe graças ao tempo cronológico, graças ao definhamento dos relógios, de modo que
o jogador é levado a lembrar a todo momento desta ligação entre o fim do tempo kairótico e a
percepção cronológica.
Essa rememoração é colocada inicialmente na concepção visual do único local que
compõe a época do Fim do Tempo, uma espécie de pátio cuja região central tem uma grande
coluna. Essa região central do pátio apresenta uma parte iluminada arredondada que, alinhada
à coluna, apresenta um visual muito similar à figura de um relógio. Outro modo do jogo lembrar
ao jogador da relação do Fim do Tempo com a cronologia está na própria possibilidade
oferecida pelo de se viajar pelas diversas épocas do jogo digital a partir deste período kairótico,
ou seja, o Fim do Tempo é uma espécie de portão para se ir de encontro ao tempo cronológico.
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Figura 20: Tela de “Chrono Trigger” que mostra o pátio do Fim do Tempo. Uma coluna no meio e uma
área iluminada em formato circular se assemelham à figura de um relógio.

É necessário citar, entretanto, que o Fim do Tempo de “Chrono Trigger”, apesar de seu
nome, não está relacionado diretamente aos mitos escatológicos. Na realidade, o Dia de Lavos
ou Apocalypse é uma representação muito mais precisa do que seria um fim do tempo,
considerando a mitologia escatológica devido ao temor da finitude que esses mitos englobam.
Falar de mitos escatológicos é trabalhar com esse temor e com eventos apocalípticos que
anunciam a chegada de um final e a mudança do mundo. O Fim do Tempo do jogo digital em
nada está relacionado a isto, enquanto o Dia de Lavos de fato é um evento, um embate
escatológico que modifica o mundo e oferece uma nova percepção de futuro. Deve-se lembrar
que apesar do temor causado pelos apocalipses, eles também simbolizam a esperança de que
algo melhor pode surgir após o fim do tempo, e é isto que o Dia de Lavos oferece: a esperança
de que o jogador pode modificar aquele futuro que ele encontrou enquanto estava envolvido
com a narrativa do jogo digital.
No decorrer do jogo, é no Fim do Tempo que o jogador encontrará um personagem
conhecido como o Guru do Tempo. Esse personagem essencial oferece aos heróis do jogo o
Chrono Trigger do título, uma espécie de ovo especial relacionado à capacidade de se modificar
eventos que ocorreram no passado. Apesar do nome, o Chrono Trigger é um item que tem
relação tanto com o tempo de Chronos, quanto o tempo de Kairós.
Por se tratar de um ovo, ele representa uma possibilidade algo que pode nascer em um
momento especial, um momento kairótico. Contudo, para que ele de fato seja utilizável e sua
possibilidade se torne realidade, é preciso ter acesso ao tempo cronológico e realizar
determinadas tarefas que modificarão os acontecimentos do passado. Dessa forma, o Chrono
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Trigger é uma possibilidade de Kairós que se desenvolve por um tempo cronológico. É algo
similar ao próprio Fim do Tempo, que é um tempo kairótico que surge a partir do acabamento
de uma temporalidade cronológica. Deste modo, ao buscar trabalhar com o tempo cronológico
e o temor que sua finitude ocasiona na sociedade humana, “Chrono Trigger” ainda abre brechas
para desenvolver a questão de um tempo kairótico, traçando um diálogo entre as duas definições
a partir de um mesmo elemento.
No jogo digital, a possibilidade trazida pelo Chrono Trigger é a ressurreição de Crono.
O personagem de Crono é o protagonista da história, o herói com o qual o jogador passa a maior
parte do tempo em contato. Por morrer e alguns eventos depois ressuscitar, Crono acaba
apresentando um simbolismo similar ao de Jesus no Apocalipse e ao de Baldur no Ragnarök,
algo que é ressaltado pela importância do personagem na trama do videogame. Crono é
colocado como um salvador, um personagem capaz de guiar o apocalipse para um caminho de
esperança. Ele é o benfeitor diurno que alcança sua ascensão ao derrotar o monstro considerado
a representação do mal.
Por ser uma obra anterior a “The Legendo of Zelda: The Wind Waker”, com maiores
limites técnicos, “Chrono Trigger” não apresenta gráficos que simulam a sensação de terceira
dimensão. Na realidade, sua composição gráfica é formada por pixels na tela que representam
formas, cenários e pessoas em imagens consideradas bidimensionais. As sensações de
profundidade são emuladas por uma composição de imagens em camadas, as quais fazem, por
exemplo, que um personagem possa estar em determinado cenário na frente, ou atrás de uma
árvore dependendo de como ele se movimenta. Claro, a bidimensionalidade da imagem e a
profundidade não existem, pois, da mesma forma como ocorre com “The Wind Waker”, o jogo
“Chrono Trigger” é formado por imagens técnicas, ou seja, imagens zero-dimensionais,
imagens de um fim dimensional.
Um aspecto de “Chrono Trigger” que o diferencia de demais jogos digitais está no
retorno ao jogo após sua finalização. Em uma obra como “The Wind Waker” o jogador repete
a atitude de jogar por uma escolha própria, por uma vontade de ter novamente contato com o
evento escatológico do videogame. No videogame “Chrono Trigger”, essa repetição do jogar
também é uma escolha, porém ela é encorajada pelo próprio jogo digital, algo que não ocorre
em outras obras da mesma mídia.
Como possui múltiplos finais em sua narrativa, “Chrono Trigger” convida o jogador a
voltar à obra e conseguir alcançar cada um desses possíveis finais através de uma
funcionalidade própria chamada “Novo Jogo +”. Para explicar esta funcionalidade é preciso
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primeiro esclarecer alguns aspectos relacionados ao próprio jogo “Chrono Trigger” e ao seu
modo de jogar: o jogador, conforme progride pelo jogo em questão, vai obtendo itens e novos
poderes para seus personagens, que o ajudam a derrotar inimigos e a alcançar o fim da obra. É
como se o jogador fizesse seus personagens crescerem, se tornarem mais fortes, para que
possam finalmente derrotar os inimigos finais da obra. Quando um jogador resolve repetir o
processo de jogar, geralmente ele começa um “novo jogo” e precisa novamente conseguir todos
esses itens e poderes especiais, ou seja, é preciso começar o processo evolutivo mais uma vez.
Com o Novo Jogo +, o jogador, após finalizar “Chrono Trigger” uma primeira vez, pode
retornar ao jogo digital tendo consigo os mesmos itens e poderes de um jogo previamente
finalizado, sem a necessidade de novamente realizar toda a evolução de outra hora.
Teoricamente, isto oferece facilidades ao jogador no momento de finalizar um jogo mais uma
vez e assim alcançar um novo final diferente daquele que havia conseguido anteriormente.
O Novo Jogo + é uma forma do jogo digital de chamar a atenção do jogador, de instigálo a repetir o ato de jogar e assim obter novos finais para sua narrativa. Desta forma, “Chrono
Trigger” está pedindo o retorno do jogador, solicitando que ele novamente tenha contato com
as imagens dos mitos escatológicos. Neste processo, o apocalipse se torna um evento que está
sempre voltando a ocorrer, ou seja, se tem a ideia do mito de eterno retorno novamente surgindo.
O jogo digital clama pelo retorno do apocalipse, pela volta das imagens escatológicas, e o
jogador pode decidir se aceita ou não tal convite, se concorda ou não em retornar a esse evento
cíclico que o relembra de a finitude da temporalidade, ainda que ao final, a mensagem passada
seja a de esperança e vitória sobre o fim do tempo.

3.3 – The Last of Us: O apocalipse do presente
Refletir sobre o apocalipse é refletir sobre uma profecia, mas não apenas isso, pois este
evento escatológico é também um conflito, um embate que gera esperança quando a finitude
humana mostra sua face. O apocalipse em algum momento acontecerá, uma vez que, por ser
profético, não há nada que o homem possa fazer para impedi-lo. Tendo consciência da
inevitabilidade do apocalipse, chegará a hora em que ele deixará de ser apenas uma previsão do
futuro e se tornará uma realidade do presente, com o ser humano tendo de lidar com todas as
consequências que tal evento possa apresentar.
Dessa forma, quando se busca estudar a presença no apocalipse nas mídias, não devese apenas se limitar as visões que o enxergam com um evento futuro ou como algo que ficou
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no passado. É preciso lidar com sua manifestação no tempo presente. Ao se voltar para a
temática escatológica, os videogames têm criado diversas obras que representam apocalipses
do presente, como é o caso do jogo digital “Darksiders” (2010) referenciado por Wagner (2015)
ou as obras da série “Resident Evil” (1996).
Para análise na atual pesquisa, foi escolhido como exemplar de representação de um
evento apocalíptico do presente nos jogos digitais a obra “The Last of Us” (2013). Trata-se de
uma obra que recebeu mais de 240 prêmios de Melhor Jogo de Videogame de 2013, incluindo
o prêmio da Acadêmia Britânica de Videogames, conhecido como BAFTA Games Awards, um
dos mais reconhecidos da indústria. Segundo Paul Tassi (2013) da Forbes, “The Last of Us” foi
também o jogo digital mais vendido de 2013, com 1,3 milhão de unidades da obra tendo sido
vendidas em sua semana de lançamento naquele ano. Graças a essa recepção, a obra recebeu
em 2014 um conteúdo extra chamado The Last of Us: Left Behind, que narra uma história
anterior à do game, e uma continuação foi anunciada no final do ano passado, sem previsão
certa para seu lançamento. Deste modo, estudar “The Last of Us” se mostra relevante não
apenas por oferecer um exemplo de um apocalipse no tempo presente, como também por
possibilitar à pesquisa analisar um jogo que foi tanto consagrado em relação a crítica, como um
sucesso comercial.
É necessário ainda esclarecer que um jogo que retrata o apocalipse presente como ‘The
Last of Us” tem diferenças pontuais de obras como “Chrono Trigger”, que apesar de trabalhar
com a prospecção de um evento escatológico futuro, em determinado momento acaba por
representar o apocalipse. Obras que oferecem uma visão de um apocalipse do futuro estão a
todo momento trabalhando com a ideia de algo por vir, de uma profecia. Em “The Last os Us”,
o apocalipse não é algo que está por vir, ele já está acontecendo desde o início da narrativa. Os
personagens não estão envoltos pelo medo do possível fim do tempo, eles já estão presenciando
esse fim, e seu medo é mais voltado para o que está à sua volta do que por algo que ainda virá.
Esta é a singularidade do apocalipse do tempo presente, o apocalipse do agora.
O jogo digital coloca o jogador na pele de um homem chamado Joel, enquanto ele
precisa escoltar uma garota chamada Ellie pelos Estados Unidos devastado por uma infecção
que transformou pessoas em monstros agressivos, similares a zumbis. A garota é imune à
infecção, o que a torna uma possível chave para a solução do problema ocasionado pelo evento
escatológico que atingiu aquele país e o mundo.
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3.3.1 – A narrativa de The Last of Us

O jogo se inicia em setembro de 2013, quando um estranho fungo começa a infectar o
cérebro de diversas pessoas nos Estados Unidos, tornando-as agressivas a ponto de perderem a
razão e atacarem outras pessoas ao seu redor. Na noite em que tal fato tem início, um homem
chamado Joel deixa sua casa e tenta fugir junto de sua filha Sarah para algum lugar seguro. Os
militares tentam controlar as pessoas infectadas e a organizar o caos que tomou conta do país.
Em sua fuga, Joel acaba entrando em confronto com um desses militares que atira contra ele e
Sarah. Joel escapa vivo, mas Sarah acaba morrendo após o ocorrido.
Vinte anos se passam, a maioria da população morreu ou está infectada pelo fungo. As
pessoas que fazem parte deste último grupo são conhecidas como “infectados”, pois deixaram
de ser humanos comuns e assumem um aspecto físico anormal, além de terem se tornado
agressivas, podendo infectar outras pessoas com suas mordidas. Aqueles que sobrevivem como
humanos comuns vivem em zonas de quarentena controladas por militares ou em comunidades
isoladas e independentes. O governo militar das zonas de quarentena, entretanto, tem sofrido
com os recentes ataques dos Vagalumes, uma milícia de rebeldes que busca acabar com a
opressão militar e restaurar o antigo governo norte-americano.
Joel se tornou um homem amargurado com seu passado e vive em uma zona de
quarentena em Boston, onde sobrevive realizando comércio ilegal de armas junto de sua
parceira, uma mulher chamada Tess. Joel e Tess vão atrás de um antigo comerciante local que
roubou algumas armas deles. Eles conseguem encurralar o comerciante que confessa ter
vendido as armas para os Vagalumes.
Joel e Tess encontram a líder dos Vagalumes, Marlene, que pede que eles realizem uma
tarefa para ela caso queiram as armas de volta. O trabalho consiste em levar uma garota de 14
anos chamada Ellie para um local fora da quarentena onde alguns Vagalumes esperam pela
jovem sem que os militares os encontrem. Enquanto tentam executar a tarefa, Joel e Tess
descobrem que Ellie está infectada. Entretanto, uma infecção comum consome o corpo de uma
pessoa em dois dias, tornando os infectados em seres agressivos. Ellie revela que está infectada
há semanas e seu corpo ou mente não mudaram, tendo somente uma marca de mordida no
braço. Joel e Ellie percebem que ela na verdade é imune ao fungo, e por isso os Vagalumes têm
interesse especial na garota, pois ela pode ser a chave para uma vacina contra a infecção.
O trio consegue chegar ao local de destino, mas descobrem que todos os Vagalumes
acabaram mortos. Tess revela que foi infectada e pede para que Joel leve Ellie até Tommy, o
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irmão de Joel que uma vez no passado fez parte dos Vagalumes. Tess acredita que Tommy pode
ajudar Joel a levar Ellie até o local onde os Vagalumes fazem pesquisas para encontrar a cura.
Joel e Ellie fogem, enquanto Tess fica para trás e acaba morta pelos militares. No
caminho até conseguir chegar a Tommy, Joel e Ellie são atacados tanto por infectados, quanto
por um grupo de ladrões roubam e matam pessoas que entram em seu território para ficarem
com seus suprimentos. Em ambos os casos, Joel e Ellie conseguem sair vivos.
A dupla encontra a comunidade na qual vive Tommy, que revela que o local onde os
Vagalumes estão fazendo pesquisas fica em uma universidade no Colorado. Joel e Ellie chegam
à universidade, mas descobrem que os Vagalumes mudaram seu laboratório de pesquisa para
um hospital em Salt Lake City, em Utah.
Enquanto a dupla segue para Utah, eles são atacados por um grupo civis canibais. Ellie
confronta pessoalmente o líder dos canibais, que parece ter um interesse especial na menina
(fica implícito que ele tem interesses sexuais na menina). Ela mata o líder dos canibais, mas
acaba ficando psicologicamente marcada pelo ocorrido.
Joel e Ellie chegam ao local do laboratório dos Vagalumes, onde são atacados por
infectados, mas acabam, por fim, sendo encontrados por Marlene e o restante dos Vagalumes.
Marlene explica para Joel que Ellie passará por uma cirurgia para remover o fungo que cresceu
na garota, pois o fungo sofreu uma mutação e por isso a jovem é imune. O procedimento pode
criar uma vacina que salvará milhões de pessoas, mas Ellie morrerá durante a cirurgia, já que a
cirurgia retirará o fungo que cresceu no cérebro da garota.
Joel se opõe à ideia, mata Marlene e o restante dos Vagalumes. Ele foge do hospital com
Ellie, que estava inconsciente no momento em que ele a encontra. Enquanto leva Ellie para
longe, a jovem acorda e ele mente dizendo a ela que os Vagalumes na realidade pararam de
procurar uma cura e por isso eles não precisam mais dela. Joel leva Ellie de volta para a
comunidade onde Tommy vive, pois acredita que os dois podem viver uma vida normal ali. O
jogo termina com Ellie perguntando a Joel se ele realmente disse a verdade sobre os Vagalumes,
e ele novamente mente.
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Figura 21: Tela de “The Last of Us” que mostra Ellie (esquerda) e Joel (direita).

3.3.2 – Um mundo devastado em The Last of Us
“The Last of Us” apresenta uma singularidade em relação ao que se pode esperar de
uma obra que trabalha com o mito de apocalipse: ele não apresenta uma profecia sobre o fim.
Isto ocorre muito devido ao fato do jogo digital se iniciar no dia exato do começo do evento
escatológico, no caso, a infecção por um fungo chamado Cordyceps que afetou boa parte da
população dos Estados Unidos, o que não possibilita que se tenha espaço para possíveis
profecias provindas de crenças mitológicas, uma vez que o apocalipse já teve início.
Desse modo, o medo pelo fim é demonstrado de outra maneira pelo jogo digital. Tratase de algo visto nos primeiros minutos da obra, logo assim que os personagens tomam
consciência de que uma espécie de evento escatológico se instaurou sobre o mundo. O
protagonista Joel é impulsionado pelo desespero, por uma tentativa de fugir e tentar manter a si
mesmo e a sua família a salvo. Trata-se não apenas de uma fuga do apocalipse, mas também
uma tentativa de negar o evento escatológico e suas consequências. É algo também visto no
momento em que Sarah, a filha de Joel, leva um tiro e o personagem repete a frase “você vai
ficar bem”, ignorando a gravidade de toda aquela situação. Tem-se aqui uma demonstração do
funcionamento da própria vontade de negação da morte citada por Morin (1997), da busca por
vencer a finitude do tempo. O impulso de fuga e autopreservação de Joel é essa busca pela
vitória sobre o fim e é devido a ela que o personagem, nos momentos iniciais do jogo, entra em
conflito com as próprias consequências do evento escatológico, ou seja, Joel entra em conflito
com o próprio apocalipse.
Entretanto, o que se vê a seguir é uma aceitação desse fim por parte de Joel após vinte
anos do início do evento escatológico e da morte de sua filha. O personagem aceita a vida as
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consequências da infecção e o possível fim da humanidade. É apenas quando encontra Ellie que
ele volta a ter esperança de que aquela situação possa mudar. Deste modo, Ellie acaba se
tornando a imagem da esperança que faz parte dos mitos escatológicos, ela é a representação
da cura e da possibilidade de vitória sobre a finitude.
A relação entre Joel e Ellie é elemento crucial para o jogo digital e Neil Druckmann,
diretor e roteirista do jogo, revelou que parte da obra se desenvolveu a partir do conceito de
criar um vínculo entre os dois personagens durante um jogo digital, uma ideia que foi elaborada
inicialmente como parte de outro jogo que Druckmann trabalhou, no caso, “Uncharted 2:
Among Thieves” (2009):

Quando Bruce [Straley, o co-diretor] estávamos trabalhando em Uncharted
2: Among Thieves, nós imaginamos diversos cenários de jogo e de história. Um desses
cenários nós chamamos de ‘A garota muda’ – novamente, tudo era imaginação. Drake
[o protagonista do jogo] está nessa cidade devastada pela guerra. Ele se junta a um
grupo de rebeldes que estão lutando nessa guerra civil. Eles passam a noite juntos e
um dos membros do grupo é essa adolescente que é muda. [...] Essa ideia ficou na
nossa mente e começamos a discutir o nosso próximo projeto. Isso se tornou uma
questão: Você poderia construir um jogo inteiro em torno desse conceito de conhecer
alguém no começo da história e formar um vínculo que evolui e muda o modo como
você vê as facetas que uma relação profunda entre duas pessoas podem ter?
(Druckmann em entrevista para o VentureBeat, 2013) (tradução nossa).

A relação entre Joel e Ellie é crucial para “The Last of Us” e a obra se desenvolve ao
redor dela. Desse modo, não é estranho notar que os dois personagens apresentam semelhanças
com imagens dos mitos escatológicos, principalmente Ellie. Como representação da esperança
para aquele mundo e para aqueles personagens, a garota está envolvida por um imaginário de
uma figura salvadora, uma figura que proporcionará o fim do apocalipse. Como Jesus nos mitos
bíblicos, Ellie está pronta para aceitar seu destino como salvadora e para se sacrificar pela
humanidade. Ela é a salvadora que pode impedir que a humanidade seja subjugada pelo
apocalipse e pelos infectados.
Os infectados são uma interessante imagem à parte. Eles são similares à monstruosa
figura dos zumbis, pois tratam-se de monstros canibais, violentos e que podem infeccionar
outras pessoas. Como já citado nesta pesquisa a partir de Gomes (2013), os zumbis se tornaram
parte de uma espécie de representação do apocalipse, e o mesmo ocorre em relação aos
infectados de “The Last of Us”. A presença desses monstros é o que origina o apocalipse, o que
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origina esse fim do mundo do jogo digital. Desse modo, embora não apresente diretamente nos
mitos escatológicos, a imagem do zumbi evoluiu de tal forma que ela própria se tornou uma
imagem escatológica, uma imagem do fim, e ela está presente em “The Last of Us” a partir dos
monstruosos infectados.
Por ser uma representação do fim, os infectados ainda são a todo momento colocados
como inimigos que precisam ser combatidos, e em diversos trechos o jogador só consegue
avançar pelos desafios do jogo digital se eliminar todos os infectados presentes em um local.
Isso reforça a ideia de que a representação do apocalipse, ou seja, a representação da
mortalidade e da finitude do homem precisa ser combatida.

Figura 22: Tela de “The Last of Us” com Joel enfrentando um grupo de infectados.

Como uma obra escatológica, “The Last of Us” também apresenta certa preocupação
com o tempo cronológico, ou mais especificamente com a finitude que este representa. Essa
preocupação é demonstrada pelo modo como o jogo é dividido: cada pequeno arco narrativo da
obra é inserido em uma determinada estação climática do ano, de modo que o jogo começa no
verão e termina na primavera. Sinalizando cada uma das estações do ano, o jogo digital está a
todo momento relembrando o jogador que o tempo cronológico é finito, e que isso é válido
também para o uma obra de videogame. O jogo digital conhece sua finitude e como um aviso,
revela que quando o ciclo das quatro estações for finalizado, o jogo também será. Porém, essa
referência a um tempo cronológico que acompanha a ludonarrativa é também uma referência a
ciclicidade, ao embate apocalíptico que pode voltar a ocorrer após o fim da obra.
Essa possibilidade de retorno ao embate apocalíptico ocorre pelo modo como “The Last
of Us” é finalizado deixando brechas em sua narrativa. Não há um término para o evento
apocalíptico, pois ele continua se desenvolvendo, algo que é permitido pelo protagonista da
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obra, Joel. Antes se opondo ao fim, Joel prefere salvar a vida de Ellie a permitir que a garota se
sacrifique. Dessa forma, ele permite que o apocalipse seja mantido e abraça o possível fim da
humanidade por um desejo pessoal de salvar uma pessoa amada. Ele abraça a finitude humana,
mas de forma parcial, pois não permite que essa finitude atinja as pessoas com quem ele se
preocupa.
Essa importância de Joel no desfecho da obra se dá muito pela imagem que ele
representa. Ele é um herói diurno, um herói que enfrenta o mal e a morte. Porém, durante o
evento escatológico ele acaba assumindo o papel de uma figura julgadora, uma figura que
decide quem merece ou não viver no apocalipse. Claro, Joel é um humano comum, e não uma
figura divina como os deuses que julgam as almas dos mortais, mas ao decidir se Ellie merece
morrer ou não, ele assume esse papel de julgador, pois sua escolha é o que acaba levando o
evento apocalíptico a continuar a progredir. Joel apresenta aqui uma característica do noturno
alinhada ao seu papel diurno: a característica aceitação. Ele aceita o apocalipse e por isso o
evento escatológico não se encerra.
Pelo fato do evento escatológico não ter seu fim, não há uma nova terra ou novo mundo
no qual os humanos possam viver em paz. A única percepção de tal imagem está na ideia de
Joel de que ele e Ellie podem viver uma nova vida. Joel acredita que sua jornada chegou ao fim
e que ele pode de fato viver uma vida normal, uma vida longe dos problemas provindos do
apocalipse, mas o evento escatológico não apresenta um fim real.
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Considerações Finais
Os três jogos digitais analisados demonstram como o imaginário escatológico e a crença
na finitude do tempo do homem estão vivos ainda hoje. Em um processo de ressignificação das
imagens dos mitos de apocalipse, as obras analisadas apresentam diferenças e similaridades.
Enquanto jogos digitais como “The Wind Waker” e “Chrono Trigger” apresentam um salvador
que enfrenta uma entidade similar ao diabo e assim encerra o evento escatológico, um jogo
como “The Last of Us” subverte o que se imagina de uma obra que trabalha com o apocalipse
ao oferecer uma ludonarrativa que termina com a aceitação do fim.
Um fator importante nessas obras escatológicas é a preocupação com o tempo
cronológico e sua finitude. A ideia de que o tempo do relógio pode chegar a um final é real nas
narrativas que representam o apocalipse, o que torna o conceito do tempo cronológico
importante nesse tipo de obra. É da possibilidade do fim deste tempo que vem o medo em
relação ao apocalipse.
Relevante para os jogos digitais escatológicos é também a ideia do conflito, do embate
contra algo ou alguém, geralmente uma força maligna que representa a imagem da chegada
desse apocalipse. Trata-se de algo que é apresentado não somente como parte de um imaginário
escatológico, mas também como uma necessidade ludológica do videogame, que impõe ao seu
jogador desafios para serem vencidos, geralmente envolvendo a derrota de inimigos.
Por isso a temática escatológica é tão fértil dos videogames e essas obras continuam
recriando o evento apocalíptico: porque é um evento que recria um conflito final, um conflito
que decide o destino de toda a humanidade e de todo o mundo, e que tem feito parte da cultura
humana há um longo tempo. Claro, essa necessidade de confronto em relação ao aspecto
ludológico dos jogos digitais é uma característica dos jogos aqui estudados e não deve ser vista
como um postulado para todas as obras de videogame, de modo que jogos com outras temáticas
e outras narrativas podem subverter essa necessidade.
Além disso, entrar em contato com os jogos digitais é entrar em contato com uma mídia
apocalíptica, pois suas imagens oferecerem um exemplar da própria finitude dimensional, da
dimensão que não existe mais. Os videogames são uma mídia escatológica por si só, seja em
suas imagens zero-dimensionais, seja em sua possibilidade de referenciar um imaginário
escatológico.
Nesse processo de resgate dos mitos escatológicos, os videogames não apenas
apresentam arquétipos já comuns ao conceito do fim dos tempos, mas também apresenta
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imagens que não faziam parte desses mitos e que hoje são representações do fim do mundo,
como é o caso dos zumbis. Os mitos escatológicos estão em processo de desenvolvimento junto
de sua noosfera, e uma imagem como a do zumbi foi assimilada como uma imagem do
apocalipse. Dessa forma, é mais do que comum que os jogos digitais se apropriem de tal
imaginário no momento de trabalhar com os mitos escatológicos, pois os videogames são parte
dessa noosfera que permanece viva e continua evoluindo.
Sempre que resgata esse imaginário escatológico e cria ludonarrativas, os jogos digitais
voltam a oferecer ao homem a possibilidade de novamente ter contato com os mitos de fim dos
tempos. É um processo que pode ser até mesmo ritual, a partir do momento em que o jogador
escolhe participar daquilo e escolhe acreditar naquelas imagens escatológicas e na crença da
finitude do tempo.
Quando o jogador se proporciona acreditar nesses mitos escatológicos resgatados pelos
jogos, ele também está acreditando na própria esperança provinda do apocalipse. É a ideia de
vitória sobre a finitude que volta a aparecer, o conceito de que o homem pode superar o seu
próprio fim. Por isso, uma imagem que aparece em ambas as obras aqui estudadas é a imagem
do salvador, a imagem desse representante da esperança e da possibilidade de ascensão do
homem em seu destino final. É a esperança que desenvolve o mito escatológico nas diversas
religiões, e é ela surge como motivação para o jogador continuar a jogar um jogo digital. O
jogador é o homem que continua em sua eterna busca para vencer o fim, e o videogame lhe
proporciona isso ao recriar o mito de fim do tempo.
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