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Figura 1: Personagem Tim (Braid), Princesa e sua Persona – Cavaleiro – em um dos momentos finais do game 

 

Resumo 
 

O design de personagens (character design) é um dos 

pilares necessários em expressivo número de jogos 

digitais e – consequentemente – no processo do design 

de jogos. Este trabalho apresenta uma análise sobre 

como os arquétipos proposto por Jung [2011] e Hartas 

[2005] podem direcionar a construção e a 

caracterização do design de personagens e como é 

possível analisá-los usando complementarmente a 

semiótica. As informações coletadas foram analisadas 

utilizando a metodologia proposta por Oliveira et al. 

[2014], perpassada pela teoria do inconsciente coletivo 

[Jung 2011] e da leitura semiótica de Nöth [1998]. 

Foram analisados três jogos digitais: Angry Birds, 

Assassins Creed: Black Flag e Braid. Através da 

análise foi possível classificar arquetipicamente 

personagens dos jogos analisados utilizando uma 

metodologia originada da proposição de Oliveira et al. 

[2014]. 
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1. Introdução 
 

Desde o surgimento dos primeiros jogos digitais 

apontados por Kent [2000] até os dias atuais, a 

indústria de jogos teve notável ascensão. Os 

profissionais da indústria utilizam conhecimentos cada 

vez mais aprofundados e especializados em diferentes 

áreas, dentre elas: arte, programação, engenharia de 

som e design. Dentro do design, um dos segmentos que 

tem se demonstrado como importante fator de sucesso 

em títulos lançados na indústria é o design de 

personagens (character design). 

 

 No design de jogos, Koster [2004] aponta que para 

construir uma experiência de diversão, um fator 

essencial é o aprendizado, ou seja, apresentar 

elementos novos em períodos adequados e propiciar 

novas possibilidades de experiência. Além de 

apresentar novas mecânicas que podem propiciar 

dinâmicas e estéticas de jogo [Hunicke et al. 2004], a 

narrativa pode contribuir neste processo. Dentro da 

narrativa, o character design construído de maneira 

adequada tende a ser um catalisador para criar a 

experiência desejada pelo designer. Para compreender 

o processo de character design, diversos vieses podem 

ser adotados: Poubel et al. [2012] relaciona o processo 

de semiótica para desenvolver o character design. 

Além da semiótica, Oliveira et al. [2014] se utiliza de 

uma análise baseada na definição de arquétipos de 

Hartas [2005], na qual categoriza personagens de jogos 

digitais e analisa detalhes de suas características de 

design.  

 

 Analisando os estudos prévios citados, é 

questionado: como realizar uma análise arquetípica dos 

personagens de jogos digitais utilizando a semiótica 

para compreender o character design? Para a 

realização do estudo foram coletados dados de três 

jogos digitais distintos (Angry Birds, Assassins Creed: 

Black Flag e Braid) e analisado como o design de 

alguns dos personagens principais foi construído e 

relacionado com arquétipos. A análise arquetípica é 

realizada utilizando elementos semióticos considerados 

relevantes, que tem como papel significar as 

características dos personagens e de seu meio, além de 

relacioná-los com as definições arquetípicas propostas.  

 

 O objetivo desta pesquisa é compreender como os 

arquétipos propostos por Hartas [2005] e Jung [2011] 

estão presentes nos personagens de jogos e como 

influenciam o character design corroborados pela 

semiótica. Ao final da construção destas relações é 

determinado como objetivo contribuir para o 

direcionamento do character design para designers que 

pretendam utilizar arquétipos e semiótica como base 

SBC – Proceedings of SBGames 2015 | ISSN: 2179-2259 Art & Design Track – Full Papers

XIV SBGames – Teresina – PI – Brazil, November 11th - 13th, 2015 343



teórica na construção de personagens e narrativas 

dentro de jogos. 

 

Este trabalho está dividido em seis seções: a seção 

1 apresenta uma contextualização inicial, objetivos e 

metodologia da pesquisa. Após a introdução, é 

apresentado o embasamento teórico para a análise 

proposta nas seções 2, 3 e 4: a seção 2 traz a 

conceituação do character design com foco principal 

em jogos digitais, a seção 3 conceitua a semiótica 

através da leitura de Nöth [1998] e a seção 4 aborda a 

definição de arquétipos e do conceito do inconsciente 

coletivo. Na seção 5 é proposto um modelo de análise 

arquetípica que explora a semiótica como pilar teórico 

de auxílio, no qual é proposto um quadro 

classificatório para analisar três personagens: Red 

(Angry Birds), Edward Kenway (Assassins Creed: 

Black Flag) e Tim (Braid). Por fim, na seção 6, são 

apresentadas as considerações finais. 

 

2. Character Design 
 

Existe uma diferença conceitual para o direcionamento 

do design de personagens apontado por Schell [2008] 

dependendo do contexto em que o personagem será 

inserido. Ao considerar três diferentes mídias – 

romances, filmes e jogos – são apontadas distinções: 

Em uma perspectiva que considera o mental e físico, 

personagens de romances são envolvidos em profundos 

conflitos psíquicos; nos filmes, tanto em conflitos 

físicos quanto emocionais; nos jogos, o direcionamento 

é substancialmente físico, pois na maior parte do tempo 

o jogador pensa pelos personagens. Na perspectiva de 

fantasia e realidade os romances tendem a ser mais 

realistas; os filmes podem se basear na fantasia apesar 

de, em geral, ter um enraizamento na realidade; os 

jogos acabam por ser baseados fortemente em 

fantasias. No que diz respeito a complexidade e 

simplicidade, jogos tendem a ser mais simples que 

romances e filmes. Apesar destes apontamentos, a 

construção de um personagem envolvente em um jogo 

é um desafio, não uma impossibilidade.  

 

Segundo Schell [2008], existem oito diretrizes 

principais a se considerar para o character design: 

 

 Listar as funções do personagem: listar as 

funções que todos os personagens devem 

desempenhar para melhor visualizar relações 

entre eles e sua real necessidade de existência 

 Definir e utilizar traços de personalidade dos 

personagens: detalhamento da personalidade 

que direcionarão as ações e comportamentos 

dos personagens, podendo ser aprofundada ou 

superficial, de acordo com a necessidade 

 Usar o circumplexo interepessoal: utilizar um 

gráfico para determinar como os personagens 

se relacionam 

 Criar uma teia de personagens: é praticamente 

um aprofundamento do circumplexo 

interpessoal, onde objetivamente o designer 

deve determinar o que os personagens sentem 

uns pelos outros e por quê 

 Utilizar status: definir dentro da interação dos 

personagens quem estará com maior status. 

Apresentar características como estar no 

controle da situação e fazer contato visual 

forte 

 Usar o poder da voz: a voz humana tem a 

capacidade de atingir níveis profundos do 

subconsciente e deve ser explorada no design 

de personagens 

 Usar o poder de face: expressões faciais são 

importante elemento no character design, 

pois o cérebro humano possui avançada 

capacidade em interpretar tais expressões que 

podem culminar em demonstrar sentimentos 

dos personagens 

 Transformar os personagens de acordo com a 

história: não é necessariamente uma regra, 

mas os personagens podem se moldar 

conforme a história do jogo 

 

Além das características pontuadas por Schell 

[2008], Hartas [2005] evidencia a necessidade da 

caracterização visual, o que é explicitado através da 

análise arquetípica na seção 4. 

 

3. Semiótica 
 

Segundo Nöth [1998], nada existe estruturalmente 

além de seu significado e significante. Peirce [1931] 

define que a semiótica é o estudo das leis gerais do 

signo. Dentro da análise deste trabalho, a definição de 

signo é um conceito relevante ao se criar uma análise 

de como signos apresentados em jogos digitais 

influenciam a narrativa e, consequentemente, as 

relações entre os personagens e como isso afeta o 

character design.  

 

Para Peirce [1931], um signo é aquilo que 

representa algo para alguém, criando na mente das 

pessoas um signo equivalente ou até mesmo mais 

desenvolvido. A partir da definição de signo é proposta 

uma relação triádica entre signo, objeto e interpretante 

– sendo o objeto algo físico e real, diferente do 

interpretante, que é quem significará o signo a partir do 

objeto, desenvolvendo assim uma relação entre os três 

elementos.  

 

 A relação triádica é definida em três níveis: 

primeiridade, secundidade e terceiridade. A 

primeiridade é definida como uma sensação não visível 

e tênue, a secundidade como uma compreensão mais 

profunda, gerando uma percepção dos eventos 

exteriores e, finalmente, a terceiridade como a 

significação concreta e inteligível dos signos, 

estruturando a primeiridade e secundidade no contexto 

pessoal do sujeito. Poubel et al. [2012] sugere o 

direcionamento do character design através de tríades 

em nível de primeiridade, secundidade e terceiridade, 

definindo etapas para o desenvolvimento de 
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personagens. Apesar de não ser a única metodologia de 

design de personagens utilizada, a visualização de 

signos em personagens e elementos de um jogo podem 

não ser somente diretrizes para a criação, mas também 

para análise e a construção de relações entre signos e 

arquétipos.  

 

4. Arquétipos 
 

A definição de arquétipo trazida por Jung [2011] indica 

a existência de determinadas formas de psique 

presentes em todo o lugar e tempo, transcendendo a 

percepção individual. Através desta definição é 

possível perceber características convergentes entre 

religiões e tradições antigas, além de padrões em 

lendas e mitos que acabaram sendo utilizados em 

diversas narrativas através de mídias como jogos, 

filmes e livros. Considerando que jogos são atividades 

inerentes à cultura do ser humano [Huizinga 2000], é 

intrínseco uma leitura arquetípica dentro dos jogos. 

 

 Cinco são os principais arquétipos definidos por 

Jung [2011]: o Eu, a Sombra, a Persona, a Anima e o 

Animus. O Eu representa a personalidade de cada 

sujeito se opondo à Sombra. É possível observar esta 

relação no personagem Gollum em O Senhor dos 

Anéis: As Duas Torres [Warner Bros 2002]. Gollum 

apresenta um tipo de dupla personalidade, em que cada 

uma delas demonstra diferentes desejos e aspirações 

(ao menos em parte da história). Mesmo antes de se 

tornar uma figura bestial, Gollum demonstrou possuir 

dupla personalidade, contudo, após encontrar o anel 

(importante elemento de O Senhor dos Anéis), sua 

Sombra moldou sua personalidade a ações em relação 

ao Eu.  

 

 
Figura 2: Gollum fala consigo mesmo em O Senhor dos 

Anéis: As duas Torres, demonstrando a oposição entre seu 

Eu e sua Sombra [Warner Bros 2002] 

 

 A Persona representa um tipo de máscara, ou seja, 

uma forma de se portar para ser aceito aos padrões da 

sociedade. Esta diferenciação arquetípica fica clara no 

seriado Dexter [Columbia 2006], onde o personagem 

transita entre a vida de um analista forense especialista 

em padrões de sangue na divisão de homicídios do 

Departamento de Polícia de Miami, que colabora na 

investigação de assassinatos. Fora do trabalho, Dexter 

é um assassino que mata de forma planejada e – quase 

sempre – sem deixar rastros. Dexter passou por um 

forte trauma quando criança, contribuindo para a 

formação de sua personalidade perversa, tornando-o 

um assassino sem remorsos. Suas vítimas sempre são 

pessoas consideradas “más”, em geral assassinos de 

pessoas inocentes. Na maior parte da narrativa as ações 

de Dexter são direcionadas por sua Persona, o agente 

da polícia colaborando em investigações criminais. 

 

 
Figura 3: Dexter e a transição entre sua Persona e seu Eu 

[Columbia 2006] 

 

 Finalmente, a Anima e Animus: A Anima 

representa as características femininas presentes em 

homens, já o Animus representa as características 

masculinas presentes em mulheres. 

 

 Hartas [2005] faz uma classificação arquetípica 

para diversos personagens de jogos. A tabela 1 

apresenta os elementos classificatórios definidos por 

Oliveira et al. [2014] aos arquétipos de Hartas. Estes 

elementos serão utilizados nas análises dos jogos desta 

pesquisa. Os arquétipos de Hartas são descritos em: 

 

 Game Cuties: personagens em estilo cartoon 

com direcionamento humorístico. Apresentam 

traços não realistas e expressivos 

 Big Biceps: usam poucas roupas e evocam a 

força física. Constantemente estão presentes 

em jogos de luta 

 Sexy and Sassy: deixam o corpo à mostra para 

evocar a sensualidade, podem usar da 

violência para atingir seus objetivos 

 Mad, Bad and Dangerous: fogem das 

convenções e padrões da sociedade, atraem o 

sexo oposto evocando a sensualidade, mas 

não possuem fidelidade 

 Femme Fatale: mulheres que utilizam seus 

atributos femininos para manipular os homens 

a realizarem seus desejos 

 Reluctant Hero: indivíduos comuns que em 

um primeiro momento não queriam se 

envolver com a aventura, mas acabam tendo 

importantes papéis, algumas vezes centrais 

 Fascinating Flaws: sofrem de algum distúrbio 

mental que os deixa sem qualquer remorso, 

tornando-os arquétipo de vários vilões 

 The Trickster: procuram utilizar a furtividade 

e a inteligência para evitar o uso da força. 

Podem ser representados por ladrões, espiões 

e assassinos 
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 Behind the Mask: direcionados para jogos em 

primeira pessoa, onde o jogador vê as mãos 

do personagem 

 Fantastic Creatures and Faerie Folks: 

representando por elfos e criaturas fantásticas 

similares 

 Monster Mash: em geral evocam a força 

física, mas também podem ser ingênuos e 

amigáveis 

 Oddballs: na maioria dos casos tem aparência 

infantil e aspectos de fantasia. Podem ser 

difíceis de serem compreendidos em um 

primeiro momento, o que é atenuado no 

desenvolvimento da história 

 Bosses From Hell: aplicados nos chefes de 

jogos, inimigos difíceis de serem derrotados e 

com aparência de força e invencibilidade 

 The Modern Everyman: arquétipos adotados 

em personagens de jogos que simulam o 

mundo real 

 

4.1 Inconsciente Coletivo 
 

O designer de jogos deve projetar uma experiência e, 

segundo Schell [2008], considerar que está atrelada ao 

jogador e não ao jogo em si, sendo o jogo o meio que 

irá propiciar esta experiência. O desafio do designer 

vai além de questões tecnológicas e projetuais, mas 

também relacionado a compreensão da mente humana. 

Dentro desta discussão, diversas áreas do 

conhecimento buscam uma definição e compreensão 

do que é a consciência, desde correntes das ciências 

biológicas até as mais diversas correntes da psicologia.  

 

 Dentro da psicologia, Jung [2011] apresenta o 

conceito do inconsciente coletivo, no qual o define 

como não pessoal, ou seja, como pertencente a algo 

que transcende o sujeito. O inconsciente coletivo não 

deve sua existência à experiência pessoal, não sendo 

constituído de conteúdos que já foram conscientes. O 

inconsciente pessoal, por sua vez, é determinado 

através de conteúdos que já foram conscientes e 

acabaram sendo esquecidos ou reprimidos. O 

inconsciente pessoal é determinado por complexos, 

enquanto o inconsciente coletivo é constituído 

essencialmente por arquétipos, onde são conjuntos de 

pensamentos, sentimentos e lembranças que são 

herdados e compartilhados por toda a humanidade – 

daí a importância do conceito para este estudo. 

Diversos arquétipos influenciam o imaginário das 

pessoas que, por sua vez, são potenciais jogadores que 

podem desfrutar da experiência de um jogo. 

Compreender o conceito do inconsciente coletivo é 

compreender o que origina arquétipos que podem ser 

aplicados no character design. 

 

5. Análise Arquetípica e Semiótica  
 

Nesta seção serão analisados três jogos digitais: Angry 

Birds [Rovio 2009], Assassin´s Creed: Black Flag 

[Ubisoft 2013] e Braid [Blow 2008]. O principal foco 

da análise são os respectivos personagens dos jogos 

mencionados: Red, Edward Kenway e Tim. A 

metodologia utilizada foi baseada no trabalho de 

Oliveira et al. [2014], com uma releitura dos elementos 

classificatórios.  

 

A definição de arquétipo trazida por Jung [2011] 

aponta a existência de determinadas formas de psique 

que transcendem o tempo e o espaço, indicam uma 

definição arquetípica que não pode ser considerada 

como um molde determinante em um personagem, ou 

seja, dificilmente se classificará pura e simplesmente 

um personagem como Persona ou como Sombra. Esta 

classificação determinante é mais fácil de ser adotada 

com as definições arquetípicas de Hartas [2005], 

contudo, mesmo estas definições podem não ser 

determinantes. Para realizar a análise dos personagens 

propostos foi utilizada a classificação apresentada na 

tabela 2, onde além dos elementos classificatórios 

propostos por Oliveira et al. [2014], foram apontados 

os arquétipos de Jung explorados durante a narrativa. 

Elemento Critério Descrição 

Evocações 

Fofura Está ligado a aspectos infantis, sentimentos mais simples e puros, podendo ser 
amigáveis ou não. Quase sempre carregam um tom cômico. 

Romantismo Desperta a beleza inocente, natural, uma certa fragilidade. Representa, também, 
o sentimento verdadeiro de amor ao outro. 

Sensualidade Expressa, principalmente, atributos físicos atrativos, acompanhada ou não por 
Evocações algum nível de vulgaridade. Evoca a esperteza e a dissimulação. 

Força Física Evocam atributos físicos do personagem, pouco se preocupando com suas 
relações com outros indivíduos. 

Estilo 

Despojado/Clássico 
São figurinos com cores fortes, elementos engraçados e apelo infantil. 
Abrange os trajes clássicos, atemporais ou que remetam ao conceito de 
elegância. 

Casual/Regional 
São peças que simbolizam claramente a situação do personagem dentro da 
narrativa como um ser comum da sociedade em que vive. Ou vestimentas 
regionais, Estilo que remetem especificamente a uma época ou região. 

Marginal 
O termo se refere a indivíduos que não se adequam a sociedade de sua época. 
Usam elementos dos figurinos casuais às avessas, simbolizando o rompimento 
da uma situação. 

Cores 
Vibrantes Significam cores primárias, tons saturados que evocam sentimentos de alegria 

Cores e bondade. 

Sóbrias São cores que pendem para o lado do preto e cinza, ou bege. São cores menos 
saturadas e indicam seriedade, tristeza, maldade. 

Tabela 1: Elementos classificatórios de arquétipos sugeridos por Oliveira et al. [2014] 
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Dentro desta análise, o apontamento de signos é a 

contribuição da semiótica para significar influência nos 

personagens e em seus arquétipos. 

 

5.1 Angry Birds 
 

Angry Birds [Rovio 2009] é um jogo projetado 

inicialmente para plataformas móveis onde o objetivo é 

arremessar pássaros em um cenário 2D para atingir 

objetos e inimigos (em geral porcos verdes). O visual 

do jogo possui um direcionamento cômico, que 

posteriormente deu origem a uma séria de produtos, 

criando uma franquia popular em diversas mídias além 

dos videogames. 

 

 
Figura 4: Pássaro preparado para ser arremessado contra 

inimigos em Angry Birds [Rovio 2009] 
 

 Não existe um gênero definido nos pássaros de 

Angry Birds. Na leitura arquetípica de Jung [2011], 

não há uma separação clara entre o Eu, a Sombra e a 

Persona dos personagens, direcionamento verossímil 

ao mundo real, considerando que adotam 

características não humanas.  

 

 
Figura 5: Red, um dos personagens principais de Angry Birds 

[Rovio 2009] 

 

Segundo Hartas [2005], o personagem Red (figura 

5) adota características arquetípicas de Game Cuties. 

Na classificação de Oliveira et al. [2014], este 

arquétipo possui as seguintes características de acordo 

com a metodologia descrita na tabela 1: fofura, estilo 

despojado e cores vibrantes. Dentro da categoria de 

evocações, onde está presente a fofura, a força física 

não foi considerada como característica do Game 

Cuties, contudo, a agressividade e a força física são 

inerentes aos personagens de Angry Birds, inclusive ao 

personagem Red. 

 Apesar do gênero dos personagens de Angry Birds 

não ser explícito, é possível fazer uma análise da 

Anima e do Animus [Jung 2011] dos personagens: a 

expressão materna e de cuidado com que tratam seus 

ovos no início da narrativa expressam a Anima, já a 

reação incisiva e destrutiva ocasionada pelo roubo dos 

ovos (figura 6) expressam o Animus. 
 

 
Figura 6: O momento em que os ovos dos pássaros de Angry 

Birds são roubados [Rovio 2009] 

 

O signo dos ovos em poder dos inimigos (porcos) 

apresenta forte influência e justificativa na trama de 

Angry Birds. As mudanças nas feições de Red, 

passando de extrema felicidade para uma exacerbada 

fúria, significam uma manifestação do Animus no 

personagem. 

 

5.2 Assassin´s Creed 
 

Assassin´s Creed: Black Flag [Ubisoft 2013] é um dos 

títulos da série Assassin´s Creed, que teve o primeiro 

lançamento em 2007, sendo um título expressivamente 

popular na indústria de jogos. Diversas temáticas 

inseridas em períodos históricos distintos foram 

utilizados ao longo da série; em Assassin´s Creed: 

Black Flag a temática adotada foi a ascensão da 

pirataria no secúlo XVII em mares caribenhos, 

apresentando elementos históricos relevantes, como a 

cidade de Port Royal com características verossímeis 

ao período, caracterização da vegetação, dos 

personagens e da arquitetura da época. A trama de 

Assassin´s Creed se desenrola sequencialmente nos 

diversos títulos lançados que apresentam a batalha 

entre Assassinos e Templários. Ambos os grupos 

dizem buscar a paz, prosperidade e desenvolvimento 

para a humanidade, contudo, com ideologias 

praticamente apostas para atingir estas utopias. A 

história do jogo se intercala neste conflito no passado e 

no tempo presente, sendo a história do presente 

contínua e as do passado com mudanças de 

personagens e contextos, o que caracteriza a maior 

diferenciação entre os títulos lançados. 

 

 Edward Kenway é o personagem principal de 

Assassin´s Creed: Black Flag, imerso no contexto de 

conflito entre piratas, espanhóis, portugueses e ingleses 

para dominar o novo mundo. Edward vivia no contexto 

agrário característico da época, até decidir se aventurar 

para ganhar fama e fortuna através da pirataria. Apesar 

de estar neste contexto, Edward apresenta notável 

contraste em relação ao contexto que está inserido, em 

especial pelo vestuário, fator ligado à construção 
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arquetípica no character design [Oliveira et al. 2014]. 

A significação semiótica [Nöth 1998] do vestuário 

apresentado pelo personagem representa um 

direcionamento para a compreensão do significado de 

sua existência no contexto que está inserido. Apesar de 

interagir com personagens compatíveis com 

características mais difundidas de piratas, o contraste 

de Kenway não é apenas visual, mas também 

comportamental. Dentro da classificação de Hartas 

[2005], Edward adota características do arquétipo The 

Trickster, caracterizado por personagens capazes de 

agir furtivamente utilizando estratégias além de utilizar 

a força. No campo emocional este arquétipo é definido 

como capaz de manter relacionamentos afetivos e 

verdadeiros, mas apresentando, em geral, 

comportamento sedutor.  

 

 
Figura 7: Edward Kenway em Assassin´s Creed: Black Flag 

[UBISOFT 2013] 

 

 Na perspectiva arquetípica de Jung [2011], o 

desenvolvimento da narrativa do jogo evidencia a 

Persona de Edward: apesar de buscar fama e fortuna 

em suas ações, o personagem demonstra vontade de 

retornar à sua vida agrária e deixar a pirataria. No 

ponto de vista de Kenway, enriquecer com a pirataria 

para ter uma vida tranquila representa uma vida 

honrada. Em diversos diálogos com outros 

personagens, Edward expressa a vontade de deixar a 

pirataria, sendo inclusive repreendido, pois, no ponto 

de vista dos piratas, isso poderia ser uma demonstração 

de fraqueza e afetar a liderança de Kenway perante sua 

tripulação. O Eu [JUNG 2011] do personagem na 

maioria do tempo em que a narrativa é desenvolvida é 

demonstrado, porém não se reflete em ações concretas. 

A Persona de Kenway o leva à prisão e quase o leva à 

morte, fazendo-o, segundo suas próprias palavras, não 

encontrar sentido em suas ações. Em marcante 

momento da narrativa, Kenway deixa o Eu aflorar – 

neste momento decide se juntar ao grupo dos 

Assassinos, pois até então, apesar de ter relações com o 

grupo, não adotara sua filosofia. Após se tornar um 

assassino, diversos signos [NÖTH 1998] são inseridos 

no jogo para demonstrar a transição da Persona para o 

Eu do personagem, um dos mais marcantes é a 

mudança na bandeira pirata do navio Jackdaw (navio 

pertencente a Edward Kenway), para uma bandeira 

com uma caveira, signo clássica da pirataria, 

juntamente com o símbolo dos assassinos. 

 

 
Figura 8: A bandeira de Jackdaw representando o signo de 

transição arquetípica da persona para o Eu de Edward 

Kenway [Ubisoft 2013] 

 

Na tabela 2, algumas características relacionadas ao 

arquétipo The Trickster [Hartas 2005] são 

relacionadas: sensualidade, força física, estilo marginal 

e clássico (apesar de parecerem contraditórios, os etilos 

clássico e marginal acabam combinando sendo 

adotados no personagem). Quanto aos arquétipos de 

Jung [2011], são explorados na narrativa 

principalmente o Eu e a Persona. A influência da 

temática pirataria no character design de Kenway não 

é um caso isolado: esta temática foi abordada em 

diversos filmes, jogos, e atrações diversas. Shell [2008] 

aponta que em um jogo desenvolvido para a Disney 

com temática da pirataria, um dos elementos de 

engajamento dos jogadores que terão uma experiência 

com esta temática relaciona-se ao sentimento de 

liberdade, pioneirismo e não estar condicionado a uma 

vida imposta pelos padrões da sociedade, ou seja, 

deixar a Persona de lado e permitir o surgimento do 

Eu, como acontece com Kenway. O imaginário gerado 

pelo sentimento que emerge da pirataria tem sido 

explorado há séculos, demonstrando transcender tempo 

e espaço, assim como sugere Jung [2011] com o 

conceito de inconsciente coletivo. 

 

5.3 Braid 
 
Braid [Blow 2008] é um game 2D que adota o gênero 

plataforma. Lançado em 2009 pelo desenvolvedor 

independente Jonathan Blow, o jogo se baseia na 

resolução de puzzles e uso de mecânicas que foram 

consideradas inovadoras, em especial a possibilidade 

de voltar no tempo e desfazer ações, inclusive a própria 

morte. Ao longo de toda a narrativa, o personagem 

principal – Tim – transpassa diversos obstáculos e 

procura uma princesa, sendo alertado que ela não se 

encontra nos castelos situados nos finais de cada fase, 

uma alusão direta ao jogo Super Mario Bros. [Nintendo 

1990].  

 

 Em um primeiro momento, Braid demonstra 

possuir mecânicas já adotadas em diversos jogos e que 

não apresentam novidades: movimentação lateral para 

correr, pulo para transpassar obstáculos, pulo na cabeça 

de inimigos para eliminá-los e capacidade de escalar 

grades. Ao longo da passagem de fases, novas 

mecânicas vão emergindo e incrementando a 

experiência do jogo, além de elementos que fazem de 
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Braid uma narrativa que apresenta diversos elementos 

para reflexão do jogador e que podem gerar diferentes 

interpretações. 

 

 
Figura 9: Tim e o Dinossauro – Personagens de Braid [Blow 

2008] 

 

 A significação [Nöth 1998] do vestuário de Tim 

tem forte contraste em relação aos outros elementos 

visuais do jogo: os elementos apresentam 

caracterização de fantasia enquanto o vestuário do 

personagem é simplesmente um terno formal. Ao 

iniciar cada fase, o jogador tem a oportunidade de 

visualizar alguns livros para compreender melhor as 

motivações e sentimentos de Tim. Através destas 

leituras fica claro, apesar da possibilidade de múltiplas 

interpretações, que Tim age para desfazer algo que se 

arrepende de ter feito no passado. O Eu [Jung 2011] de 

Tim é o arquétipo mais evidente ao longo do 

desenrolar do jogo; neste contexto, um dos pontos 

marcantes de Braid é a materialização de mecânicas 

que representem motivações, sentimentos e aspirações 

do personagem. O desejo de se desfazer de algo, de 

mudar o passado, foi materializado na mecânica de 

voltar no tempo. A representação da Sombra de Tim 

foi materializada no elemento de gameplay que 

representa a sombra do personagem (Figura 10), 

auxiliando-o a transpassar obstáculos. 

 

A representação da Princesa em Braid está aberta a 

diversas interpretações, assim como outros elementos 

do jogo. O que fica claro é que ela representa alguém 

ou algo que Tim busca resgatar e que estaria fugindo 

de algo terrível. Em um dos momentos finais de Braid, 

Tim encontra a Princesa com outro personagem: o 

Cavaleiro. Em um primeiro momento a Princesa foge 

do Cavaleiro, contudo, acaba voltando e sendo levada 

por ele, nunca mais sendo vista por Tim. Conforme 

demonstra a figura 1, é visível a semelhança visual 

entre Tim e o Cavaleiro, o que remete à considerar o 

Cavaleiro como Persona de Tim, sendo a máscara se 

opondo ao Eu, que concretizou ações para ser aceito na 

sociedade e o levaram a fazer algo que se arrependeu e 

procurou desfazer ao longo de todo o jogo. 

   

 
Figura 10: A sombra de Tim, caracterizada como elemento 

de gameplay [Blow 2008] 

 

Braid pode ter diversas interpretações, não somente 

analisando o character design, mas também o jogo 

como um todo. Ao final do jogo, em um dos últimos 

livros, uma frase faz uma alusão direta a falas ditas 

durante a explosão da bomba atômica na Segunda 

Guerra Mundial, o que leva à interpretação que Tim é 

um dos participantes do Projeto Manhattan (projeto de 

pesquisa que deu origem às primeiras bombas 

atômicas). A Persona de Tim (Cavaleiro) teria sido o 

 Red Edward Kenway Tim 

Fofura √  √ 
Romantismo  √  
Sensualiade  √  
Força Física √ √  
Despojado √   
Clássico  √ √ 

Casual/Regional   √ 
Marginal  √  
Vibrante √  √ 
Sóbria  √  

Eu √ √ √ 
Sombra   √ 
Persona  √ √ 
Anima √   
Animus √   

Tabela 2: Classificação das características arquetípicas propostas por Oliveira et al. [2014] e arquétipos de Jung [2011] 
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participante ativo neste projeto, que o afastou de algo 

ou alguém (Princesa), agora Tim (Eu), busca desfazer 

seus erros. 

 
Figura 11: A relação da Princesa com o Cavaleiro em um dos 

momentos finais de Braid [BLOW 2008] 

 

Na leitura de Hartas [2005], Tim possui um 

direcionamento para a definição arquetípica Game 

Cuties, contudo, considerando a metodologia 

classificatória de Oliveira et al. [2014], as 

características elencadas do arquétipo não são 

compatíveis em sua totalidade. Na tabela 2 são 

analisadas algumas características: a fofura 

(compatível com Game Cuties), o estilo que remente 

em paralelo o clássico juntamente com casual e 

regional e as cores vibrantes. Ao longo da narrativa são 

explorados o Eu, a Sombra e a Persona de Tim. 

 

6. Considerações Finais 
 

Os arquétipos definidos por Jung [2011] e Hartas 

[2005] não são apenas uma diretriz de análise para 

personagens de jogos; são um poderoso elemento de 

direcionamento para a criação detalhada e aprofunda 

de um personagem – sua história, relacionamentos, 

temperamento e demonstrações emotivas, vestuário, 

etc. O character design é de suma importância no 

design de jogos, sua qualidade pode ser um elemento 

diferencial em um mercado cada vez mais competitivo 

como o de jogos digitais, para tal, uma construção 

profunda e de qualidade se faz necessária. 

 

 Ao classificar os arquétipos de Hartas, Oliveira et 

al. [2014] concretiza uma ferramenta metodológica que 

potencialmente pode ser útil no direcionamento do 

character design para personagens que venham a 

adotar características dos arquétipos sugeridos, 

contudo, a classificação pode também ser um fator que 

tenda à pouca flexibilidade dependendo da forma que 

for interpretado. Se o personagem Red não expressasse 

fúria, a ideia de Angry Birds estaria descaracterizada, 

contudo, o personagem poderia estar mais alinhado 

com uma definição arquetípica de Game Cuties. Neste 

contexto, a semiótica pode colaborar através da 

interpretação dos signos presentes nos personagens e 

nos contextos em que estão inseridos, ou seja, uma 

convergência coerente entre como os signos afetam os 

personagens e suas características arquetípicas podem 

colaborar para um character design mais sólido. 

 

 Peirce [1931] questionou a ideia da mente 

cartesiana e apresentou suas limitações, potencializou a 

semiótica como uma forma de analisar como o ser 

humano vê e interpreta o que está em sua volta. É 

possível construir uma convergência entre a semiótica 

e as construções arquetípicas utilizadas neste trabalho, 

contudo, é importante considerar que a abrangência de 

um personagem construído com qualidade não pode ser 

definida em um simples quadro classificatório, assim 

como a mente humana transcende uma visão 

cartesiana. Estes quadros, contudo, podem colaborar no 

character design, sendo direcionadores e não 

limitadores, assim como as diretrizes de construção de 

personagens apontadas por Schell [2008] podem ser 

direcionadores, mas não um elemento absoluto de 

criação. 

 

 A partir das análises e da revisão metodológica 

proposta, espera-se que além de se elucidar 

direcionamentos para characters designers, sejam 

propostas novas ferramentas de análise e de 

direcionamento para o design que contribuam para a 

criação e análise de personagens. 
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