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Figura 1. Senua em alucinações, personagem principal de Hellblade: Senua’s Sacrifice. Destaque para a atuação da atriz alemã Melina Juergens 

que conferiu complexas expressões pela captura de movimentos para a modelagem e animação da personagem Senua. Suas expressões de intenso 

sofrimento foram fundamentais para a aproximação do jogador com a personagem e atmosfera esquizofrênico, bem como para a inclusão do jogo 

na cultura pop enquanto sensibilizador para o grande público de questões de saúde mental. 

 

Resumo — O presente artigo tem como objetivo analisar o 

jogo eletrônico Hellblade: Senua’s Sacrifice através de 

perspectiva crítica de sua produção e desenvolvimento nos 

âmbitos da projeção-identificação e imersão. Diante da 

metodologia de estudo de caso, busca-se traçar de um debate 

com temáticas que versam sobre a esquizofrenia paranoide e 

depressão quando substancializadas nos jogos eletrônicos 

contemporâneos, ensejando a discussão sobre a experiência 

sensível, a empatia e conscientização dessa enfermidade por 

parte do público consumidor.  

Palavras-chave- imersão; projeção-identificação; 

experiência sensível; saúde mental; Hellblade: Senua’s 

Sacrifice. 

 

I.  INTRODUÇÃO  

A depressão é a doença que mais incapacita e preocupa 
a Organização Mundial da Saúde (OMS). A patologia é 
considerada a maior causa de problemas de saúde em todo 
o mundo, atingindo cerca de trezentos milhões de pessoas. 
No Brasil, ainda de acordo com dados da OMS divulgados 
em 2017 [1], a ansiedade, por exemplo, chega a atingir 
cerca de 9,3% da população. Alcançamos, nesse contexto, 
o primeiro lugar no ranking dos países com maior taxa de 
transtornos de ansiedade no mundo. Especialistas, portanto, 

tentam justificar os números com fatores socioeconômicos 
como a pobreza e o desemprego. Entretanto, é importante 
salientar que o número de diagnósticos é maior em 
mulheres por questões culturais e biológicas, mas que 
estatísticas poderiam variar mais se os homens 
apresentassem menos resistência na hora de procurar 
atendimento médico e de falar sobre os sintomas [1]. Dado 
esse contexto, a esquizofrenia paranoide, para Silva [2], é 
capaz de causar alucinações, delírios, fragmentação de 
pensamento e diversos outros sintomas.  

A partir dessas considerações, faz-se necessário afirmar 
que Hellblade: Senua’s Sacrifice é um jogo eletrônico cujo 
temática aborda cuidadosamente os temas citados acima, 
quase que em primeiro plano, como parte indissociável de 
sua narrativa, mecânica e gameplay.  

Santos [3] afirma que “muitos autores acreditam que 
todo jogo conta uma história”, isso é, todo jogo tem uma 
narrativa. Bates [4] defende a importância de um arco 
dramático na hora de contar uma história e formar uma 
narrativa. Já Rollings e Adams [5] acreditam que “todo 
jogo conta uma história, mas que ela pode ser criada e 
contada de acordo com a forma que o jogador joga”. 

Portanto, nesse âmbito, o presente artigo pretende 

analisar o jogo eletrônico Hellblade: Senua’s Sacrifice 

através de perspectiva crítica de sua produção e 

desenvolvimento nos âmbitos da projeção-identificação e 
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imersão. Diante da metodologia de estudo de caso, busca-

se traçar de um debate com temáticas que versam sobre a 

esquizofrenia paranoide e depressão quando 

substancializadas nos jogos eletrônicos contemporâneos, 

ensejando a discussão sobre a experiência sensível, a 

empatia e conscientização dessa enfermidade por parte do 

público consumidor. 
A metodologia de estudo de caso se faz presente no 

artigo por conta dos propostos de Yin [6], que afirma que 
os contextos de vida real necessitam de uma investigação 
empírica para que a compreensão dos fenômenos 
contemporâneos seja satisfatória. Embora a esquizofrenia 
não seja uma temática tão moderna, quando 
substancializada nos jogos eletrônicos traz nova roupagem, 
que será abordada ao longo da fundamentação do artigo. 

Consequentemente, serão conceituadas as ideias de 
imersão e projeção-identificação, apresentando como estas 
podem ser identificadas na narrativa, mecânica e gameplay 
de Hellblade: Senua’s Sacrifice. No que tange a relação 
com o jogador, serão trazidas considerações da experiência 
sensível, elencando a subjetividade do indivíduo como 
principal responsável para o transporte e mergulho em 
realidades ficcionais.  

Não é intento do artigo esgotar as possibilidades e 
categorizar as formas e nuances de imersão e projeção-
identificação com a temática. Entretanto, há intento de 
avolumar a discussão sobre esses fenômenos a partir da 
análise que é estruturada. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A. Imersão e Experiência Sensível 

Aceitar e acreditar no sistema de conflito artificial 
proposto pela narrativa de um jogo eletrônico pode ser 
configurado como imersão. A coerência estruturada nas 
etapas da história é fundamental na experiência imersiva. 
Aqui, podemos elencar vários pontos que facilitam essa 
vivência entre jogo e jogador, porém, já se antecipa que no 
fim das contas a categorização de um jogo como imersivo 
ou não deve ser feita pelo próprio jogador. 

Entretanto, nesse contexto, faz-se necessário conceituar 
imersão, que se configura como o que Murray [7] chama 
de transporte para realidades primorosamente simuladas, 
como uma espécie de mergulho que se apodera de todo o 
sistema sensorial do indivíduo que a experimenta. 

A autora [7] argumenta que as diversas narrativas 
presentes nos jogos eletrônicos são características 
importantes para que o jogador se sinta no ambiente do 
jogo. Nesse transporte somos capazes de avistar 
representações potentes de nós mesmos, considerando 
todas as vivências que já experimentamos na vida, para 
que mais experiências, dessa vez simbólicas, possam fazer 
parte de nosso cotidiano. 

Não se pode pensar no jogo, qualquer que seja, como 
uma equação matemática em que homem + percurso no 
jogo = resultado. O percurso, como Huizinga [8] dá a 
entender, é um fim em si mesmo, já que o resultado não 
pode ser igual para todos os que experimentam. Esse 
quadro se configura exatamente porque o signo quer dizer 
uma coisa concreta, mas os significados desse objeto são 
relativos à subjetividade. O jogo é totalmente ligado aos 
significados subjetivos, ao repertório de um indivíduo e ao 

que se consegue apreender através dos filtros pessoais. O 
jogo acontece através do próprio jogador. 

Duarte [9] traz na experiência sensível efeito 
catalisador de vivência, uma espécie de saldo do vivido. E, 
para ele, essa experiência pode ser subjetiva e pragmática 
ou até mesmo uma relação direta de experimentação do 
mundo e seus efeitos. Assim, a experiência não é a 
realidade, mas interage com a forma de perceber essa 
realidade.  

A experiência com o jogo Hellblade: Senua’s Sacrifice 
traz um sentido que ilustra bem os propostos de Duarte [9] 
sobre vivência, sobre algo que toca, atravessa, aciona e 
provoca. Algo que pode não ser necessariamente real, mas 
que, a partir do vivido e experimentado por quem joga o 
jogo, interfere e age sobre o cognitivo desse indivíduo. E 
esse choque entre o mundo do jogo e o mundo do jogador 
é importante, podendo transformar a posterior partilha 
desse jogador-indivíduo com o mundo que o cerca, através 
de formulações de juízo. 

 
A dimensão sensível e prática são importantes, mas 
apenas para dar caminho à realização da experiência pela 
razão. O pensamento apreende e ordena aquilo que 
experimenta permitindo a realização concreta da 
experiência, pois ela só pode se realizar pela faculdade do 
entendimento – o que para Kant é uma faculdade 
universal da razão. Logo, não é possível conhecer 
qualquer coisa que já não esteja de alguma forma 
elaborada no entendimento. Para Kant, as intuições 
sensíveis seriam cegas sem os conceitos [9]. 
 

Também é preciso destacar a relevância das 
experiências anteriores ao momento de contato com o jogo, 
pois, como diz Duarte [9] “as transações organismo-
ambiente criam rastros, que podemos chamar de memória”. 
Ou seja, o repertório de valores subjetivos em um 
indivíduo afeta inevitavelmente sua experiência com o 
jogo. Quase como um diálogo constante entre as emoções 
presentes e as sensações e memórias do já vivido. 

Não se pode deixar de mencionar a similitude entre o 
jogo e o teatro, também trazida por Huizinga [8] quando 
diz que “o indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha 
um papel como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra 
pessoa”. Assim, jogar é como ser um personagem em uma 
peça, ou se identificar com ele enquanto espectador, 
torcendo por ele.  

 

B. Da Projeção-Identificação às Regras, Mecânicas e 

Gameplay 

O envolvimento que o jogador tem com o jogo é 
tratado por Santos [3] pelas regras, gameplay e mecânica e 
como esses elementos trabalham para o envolvimento do 
jogador.  

Há, nesse âmbito, uma necessidade de aceitação do 
convite ao jogo pelo jogador como elemento primordial 
para o engajamento e possível imersão, e, em concordância 
com Huizinga [8], define que sem essa aceitação, o jogo 
não consegue se fazer por completo. Nesse contexto, 
aceitam-se também as regras do jogo, que criam uma 
ambiência que informa o que é possível ser feito ou não 
em virtude das escolhas do jogador, visando resultados 
significativos no jogo, assim como há a aceitação de uma 
distância entre a atividade lúdica e uma atividade regular, 
que aperfeiçoa a potência do jogo em se fazer como algo 
que ultrapassa a realidade palpável e em existir como 
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círculo mágico – o meio de experiência, que transcende – 
do qual aborda Huizinga [8]. 

Esse envolvimento, consequentemente, é estabelecido 
por mecânicas de jogo, que para Santos [3] são aqui 
definidos, sinteticamente, como uma sobreposição de 
componentes disponibilizados para “interação e 
modificação do estado do jogo, a partir da agência tanto do 
jogador quanto dos agentes artificiais controlados pela 
inteligência artificial (IA) [do jogo]”. Portanto, é possível 
dizer, diante do exposto, que as mecânicas na verdade são 
o que fazem o jogo acontecer através do jogador, desde 
que se leve em consideração regras, restrições e objetivos 
gerais também pré-estabelecidos pelos desenvolvedores de 
um jogo, cujo planejamento pode, a depender de cada 
usuário, ser parcialmente ou completamente subvertido de 
acordo com os interesses, desejos e anseios de cada 
jogador [3].  

Entretanto, é também relevante traçar a diferença entre 
os conceitos-chave de regras e mecânicas, que nesse 
contexto podem ser descritos como a previsão do espaço 
de possibilidades onde se substancializa a interação; e as 
ferramentas que estão preocupadas com a real interação 
com o estado de jogo, respectivamente [3]. 

Em meio a esses conceitos, consequentemente, faz-se 
necessário estabelecer brevemente a dinâmica que rodeia o 
termo gameplay. Vannucchi e Prado [10], afirmam que há 
uma controvérsia em sua caracterização, pois não há como 
afirmar uma definição global dada sua complexidade. 
Entretanto, para além do conjunto de decisões que se soma 
para determinar se a experiência será imersiva e divertida 
ou entediante, funciona como a virtude que um jogo possui 
para ser fácil e intuitivo de se jogar, ou até mesmo como a 
maneira que o jogador interage com as mecânicas do jogo 
[10]. 

Todo esse processo de interação, para além de seus 
aspectos técnicos, pode ocorrer por intermédio da imersão 
com a emergência de um conceito chamado projeção-
identificação. Edgar Morin [11] propôs inicialmente a 
conceituação desse fenômeno, como uma espécie de 
simbiose das vidas imaginárias que nós, enquanto 
indivíduos, estabelecemos através de um fluxo de vida 
imaginária criada por um mergulho em uma mídia, que no 
caso da obra de Morin se exemplifica com o cinema. Já a 
projeção, consequentemente, se estabelece como um vetor 
que permite a participação em uma possível narrativa, em 
uma sobreposição de substâncias imaginárias. 

Gregersen e Grodal [12], levando essa discussão 
especificamente ao campo dos jogos eletrônicos, atestam a 
presença de uma simultaneidade corpórea entre 
personagens fictícios e o próprio jogador, como se jogador 
idealizasse sua réplica - em forma de imagem corporal – 
inserida no mundo primorosamente simulado de um 
videogame. Esse mergulho traz à tona uma conversão 
dessa experiência de imersão, que resulta na amplificação 
virtual do corpo de origem, através de uma projeção e 
identificação.  

Através desse fenômeno assumimos um personagem, 
vestimos sua máscara, somos o mesmo ser. Dessa alquimia 
de sentidos damos propósito a nossos objetivos, através de 
uma conexão sensorial, que se ramifica através de regras, 
mecânicas e gameplay. Hellblade: Senua’s Sacrifice 

Before Considerado um título “AAA independente” 
desde 2014, o jogo Hellblade: Senua’s Sacrifice foi 

desenvolvido pela equipe britânica da Ninja Theory e 
lançado em 2017. Com portabilidade para as plataformas 
Microsoft Windows, Xbox One e PlayStation 4, o jogo de 
ação em Unreal Engine 4 chamou atenção por seu visual e 
por ter sua produção nas mãos de apenas quinze 
desenvolvedores [2]. 

Entretanto, no que tange ao presente artigo, o foco, 
para além de seus aspectos técnicos para contextualização, 
está em sua narrativa.  

Enquanto jogador acompanhamos na narrativa de 
Hellblade: Senua’s Sacrifice a história de Senua, uma 
guerreira de origem celta filha do druida de seu povo. E, 
nesse contexto de âmbito viking, seu pai sempre a tratou 
com preconceito exacerbado, interpretando agressivamente 
os seus problemas de esquizofrenia, que foram herdados 
geneticamente de sua mãe.  

No que tange a linha temporal do jogo, os outros 
personagens detêm uma ideia mística das doenças mentais, 
o que garantiu a Senua um peso de mau agouro. Agouro 
esse que fez com que a ira da tribo caísse sobre sua mãe, 
que sofria do mesmo problema e teve o corpo queimado 
até a morte pelo companheiro como forma de se proteger 
das alucinações que a mulher presenciava. Senua, mesmo 
testemunhando a execução brutal de sua mãe, foi capaz de 
reprimir as imagens, respondendo de forma totalmente 
inconsciente a esse caso [2]. 

Mesmo vivenciando tudo isso, e ainda sofrendo com o 
preconceito dos seus, Senua vê em Dillion, outro 
personagem da tribo, alguém que a trata com respeito e a 
enxerga com a humanidade que nem o próprio druida 
conseguia. Dessa relação, consequentemente, nasce um 
amor. Entretanto, a vinda de uma praga assola a vila de 
Senua, o que ocasiona a morte de muitos. Por esse caso, a 
“aldeia decide exilá-la baseando-se na explicação mística 
de que a praga foi resultado de Senua mexer com entidades 
de outros mundos” [2]. 

Após um longo período de exílio, Senua regressa para 
sua tribo, pensando em reencontrar seu amado Dillion. 
Contudo, descobre que a aldeia foi massacrada por um 
exército viking rival. Ao finalmente encontrar o amor, 
percebe-se que não está apenas morto, mas foi executado 
através da punição mais severa da cultura nórdica: a águia 
de sangue. Para Silva [2] a águia de sangue consiste de 
uma execução viking onde o indivíduo recebe um corte nas 
costas e tem as costelas quebradas na altura da coluna. 
Posteriormente seu pulmão é arrancado e pendurado nos 
ombros, fazendo com que a pele das costas e as costelas 
então abertas se transformassem em asas. 

Após o reencontro com Dillion pendurado sem vida, 
Senua entra, de fato, em surto psicótico. Nesse delírio, se 
acha na obrigação de levar a cabeça do amado até Helheim, 
o inferno dos vikings, para enfrentar a deusa Hela em 
acordo por uma alma. Nesse âmbito, se inicia sua jornada 
em busca da redenção do amor [2]. 

Senua sofre de esquizofrenia paranoide. E, além de 

apresentar isso, o jogo utiliza como mecânica os próprios 

delírios da personagem. Senua está em sua própria 

jornada. 
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Figura 2. Uma das mecânicas notáveis desde o início é o foco na leitura 

das runas e consequente disparo de uma narrativa de apenas uma voz, 

que dá a indicar ser a voz mais real, de uma lembrança mais real para 

Senua. 

Como jogadores temos de guiá-la nesse processo. 

Entretanto, partilhamos dos delírios vivenciados, que 

tendem a deixar o jogador tão confuso quanto Senua. 

Durante a movimentação do personagem é possível 

escutar diversas vozes, que se atropelam entre graves, 

agudas, de crianças, de velhos, de risadas, de choro. Essas, 

alucinações auditivas, emergem como vozes externas à 

pessoa, comumente com teor mandatório, ordenando o 

que deve ser feito. “Devido à confusão do estado mental 

da pessoa, é muito comum que essas vozes tenham 

comandos contraditórios, representando a dualidade 

presente no enfermo” [2].  

Para Guerreiro [13], complementando Silva [2], o jogo 

foi pensado para ser jogado com headphones porque usa 

uma tecnologia de captura de som binaural para simular as 

vozes que existem na cabeça de Senua. Como mecânicas, 

estas detêm também uma função peculiar no jogo: dando 

dicas do que deve ser feito. Entre muitas ordens “de 

“corra”, “fuja”, “saia daí” ou “volte, você não vai 

conseguir”, também há comandos práticos para o contexto 

da jogatina como “cuidado! ” ou “atrás de você”” [2].  

Além do projeto de som, os aspectos das alucinações 

visuais de Senua também se mostram como fundamentais 

no processo de projeção-identificação e imersão. Nesse 

campo se materializam distorções na sensibilidade da luz, 

a aparição de padrões repetitivos e ameaças que não estão 

realmente presentes no mundo físico. 

A exploração da ambientação que Senua está inserida 

também faz parte da experiência do jogador. Assim como 

a personagem, estamos vivenciando o discernimento do 

real e do falso, atravessando planícies, campos e 

construções claustrofóbicas pela primeira vez, juntos. 

Mesmo não partilhando igualmente da doença que assola 

a personagem, é possível sentir os sintomas tal qual 

Senua, como se cada ação tomada, certa ou errada, se 

substancializasse como uma extensão de nosso próprio 

desejo e reação diante das adversidades. O mundo que nos 

rodeia no universo do jogo é ambientado na cultura 

nórdica e garante uma beleza que em alguns momentos se 

torna amedrontadora. Esse contraste transforma o visual 

do jogo em uma experiência singular.  

Entretanto, é importante mencionar que tudo o que o 

jogo em questão aborda, assim como seus gatilhos 

imersivos, dialoga com a história de Senua em distintos 

graus. Os sentidos são postos à prova, desde os inimigos 

enfrentados e materializados direto de nossa mente (e de 

Senua) [figura 3], ou pelas câmeras que apresentam a 

espacialidade. Assumimos, nesse contexto, a pele de uma 

pessoa com esquizofrenia, compreendendo seus medos, 

seus anseios, seus deslizes e suas dúvidas. Em uma 

conexão íntima a partir da imersão, julgar as atitudes de 

Senua significa diretamente questionar nossas próprias 

ações. 

Nesse ponto, exemplificando outra forma de ver a 

narrativa de Senua como verossímil e dotada de forte 

potencial imersivo, é imprescindível abordar as 

tecnologias de captura de movimento que integraram o 

processo de desenvolvimento do jogo. Sobre essa 

intervenção, Silva [2] diz que as performances da 

personagem, em conjunto de suas expressões faciais, 

tendem a aumentar a expressividade e profundidade de 

Senua.  
 

 

Figura 3. Senua enfrentando inimigos antropomórficos e a própria 

metamorte. 

Para além da captura de movimentos, os 

desenvolvedores do jogo, a empresa Ninja Theory, 

aplicou o que chamam de captura de performance, uma 

evolução do conceito prévio. Nessa estratégia, além dos 

movimentos emulados pelos pontos-chave de uma roupa 

ou marcas em uma tela de fundo verde, se grava também 

as vozes do autor. Por uso de diversas câmeras, lentes, 

gravadores, iluminação e marcas visuais pelo estúdio e no 

ator, o intento da equipe foi registrar o corpo e as 

expressões de todos os ângulos possíveis. 

Consequentemente, após diversos registros convertidos e 

editados, foi gerado uma espécie de dublê digital, que a 

cada ponto-chave que marca o rosto, é capaz de captar até 

mesmo o franzir da testa, em forma de rugas e marcas de 

expressão. Essa técnica, então, gera um mapeamento de 

possibilidades de expressão do personagem, que é levado 

ao jogo. 
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Após o alinhamento de voz, corpo e rosto, têm-se uma 

aproximação mais evidente do real e do virtual. Antes bits 

e pixels, hoje sinais de carne e cicatrizes. Os personagens 

dos jogos, de forma real, convidam para mergulhar no 

ambiente em que estão inseridos, também de forma real. 
 

 

Figura 4. A captura de performance em Hellblade: Senua’s Sacrifice, 

com a atriz Melina Juergens em ação. 

 

 

Muitos jogos, garantindo essa perspectiva, costumam 

deixar o mínimo de interferência mecânica e de regras na 

tela, para que nada possa atrapalhar o mergulho. O 

gameplay de Hellblade: Senua’s Sacrifice está sempre 

promovendo a tensão. Não possui nenhum dado ou 

informação escrito como forma de menu ou tutorial, 

embora seja intuitivo. Não há uma barra de vida ou de 

energia, assim como placas que indicam o caminho. Silva 

[2] complementa que “nada aparece na tela que não seja 

realmente parte da percepção de Senua. Isso torna o jogo 

mais imersivo e desafiador, principalmente nos 

combates”. 
 

 

Figura 5. A interface de usuário típica não tem vez em Hellblade: 

Senua’s Sacrifice. Apenas a legenda que fica sobre a tela principal do 

jogo. Fora o início ou o retorno para o menu de opções, não há, nesse 

campo, quebras de imersão aparentes. 

Todos esses elementos, portanto, colaboram para um 
transporte para a realidade primorosamente simulada 
ofertada por Hellblade: Senua’s Sacrifice, onde como 

jogadores, sob a máscara de Senua ou até mesmo 
incorporando a própria, podemos mergulhar nas tensões, 
apreensões e dramas interiores, ajudando a nós mesmos 
enquanto sentimos que ajudamos um amigo. 

III. SENUA COMO PRODUTO DE MÚLTIPLAS JORNADAS 

Em breve comparação, dialogando com a literatura 
canônica, é possível dizer, em alusão, que a demência é 
responsável por fazer o indivíduo imaginar e projetar os 
castelos fantásticos e seus encantos, enquanto a 
esquizofrenia paranoide, como a de Dom Quixote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes, faz com que o indivíduo 
não apenas imagine, mas crie essas ambiências para 
habitá-las em vivência que mescla o real com o imaginário. 

Dom Quixote, enquanto aventura de transgressão [14], 

apresenta os moinhos de vento como uma própria 

referência à loucura, por seus gigantes, como uma forma 

de transgredir à conformidade cavaleiresca ibérica. Já 

Senua, em Hellblade: Senua’s Sacrifice, comete muitas 

vezes o mesmo ato, substancializado através de distintas 

situações. Ora como corvos que em conjunto criam um 

inimigo imaginário violento, ora como o os destroços de 

uma casa que encenam a carne podre queimada de 

habitantes de uma vila. Os movimentos de Senua são 

explicitações também de transgressões à própria 

cibercultura dos jogos digitais, a exigência pública de um 

herói protagonista inabalável para jogos de ação, 

overpower. 

Em Hellblade: Senua’s Sacrifice, há uma espécie de 

presença de uma mecânica de permadeath. Essa tática, 

comum em muitos jogos contemporâneos como forma de 

administrar tensão e terror no jogador, através de um 

senso maior de responsabilidade, atenção e cuidado, se 

configura como uma morte de avatar [15]. Entretanto, não 

se trata apenas da morte como estado temporário até o 

personagem retornar ao jogo de alguma forma, e sim 

como um estado onde o jogador jamais retornará para o 

jogo da mesma forma antes da morte, independentemente 

do progresso realizado anteriormente. Nesse âmbito, é 

necessário começar a jornada outra vez, do início. 

O risco de perder o personagem na própria narrativa 

intensifica o processo imersivo, pois, simula 

primorosamente a lei natural da vida, gerando, 

consequentemente, precaução [16]. 

No caso de Senua, que recebe uma maldição no início 

de jogo, é percebido pelo jogador ao longo do progresso 

da narrativa que raízes negras crescem pelo corpo da 

personagem, envolvendo-a a cada morte involuntária. E, 

ainda, as vozes na cabeça de Senua avisam que será o 

grande fim caso a podridão chegue à cabeça. O braço 

direito, por exemplo, conforme a figura 5, vai sendo 

consumido, o que traz à tona o sentido de alerta do 

jogador para os perigos e adversidades propostas por 

Hellblade: Senua’s Sacrifice de forma mais acentuada. 

Entretanto, essa prática causou controvérsia após o 

lançamento do título, pois, o número constante de mortes 

da personagem enquanto controlada pelos jogadores não 

agia como estopim para o permadeath conforme 

informado anteriormente, configurando-se, portanto, 

apenas como uma estratégia para ressignificar o primeiro 

contato do jogador com a narrativa. Em entrevista [17], o 
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desenvolvedor Tameem Antoniades afirma que essa 

escolha é justificada como forma de incrementar mais a 

história e a experiência de jogo, que se potencializam 

pelas câmeras claustrofóbicas e geram uma “espécie de 

pesadelo vivo” [17], um medo constante, tal qual Senua 

no jogo. Afinal, o cerne de Hellblade: Senua’s Sacrifice 

está em sua narrativa, não necessariamente em sua 

interação puramente mecânica. 

Consequentemente, ainda em comparação com a 

literatura no que tange os aspectos shakespearianos e 

Hellblade: Senua’s Sacrifice, sob a análise de Osborne 

[18], muitos personagens atuais de mídias modernas não 

sofrem apenas influência do cânone literário, mas também 

de formas bem consagradas no audiovisual. Os filmes 10 

Coisas que eu Odeio em Você e Ela é o Cara, por exemplo, 

detém de fortes inspirações nas peças de teatro A Megera 

Domada e Noite de Reis, respectivamente, de William 

Shakespeare [18]. Nesse caso, portanto, existe uma forte 

influência de obras shakespearianas também nos jogos 

eletrônicos, especialmente nos que levam no cerne de sua 

narrativa a tragédia, como o caso do título analisado no 

presente artigo. Senua, portanto, seria não apenas um 

exemplo de personagem shakespeariano inglês pela sua 

situação imediata devido a origem do estúdio Ninja 

Theory, entretanto, também por ser um produto de toda 

uma sequência cultural de filmes, TV shows e jogos que 

se montam e remontam em protótipos quase sempre com 

características shakespearianas. Ou seja, há uma corrente 

prototipação no design de personagens em enredos 

envolventes, que tem como consequência uma 

potencialidade imersiva do público também por uso de 

características hamletianas, em que a humanidade 

demonstrada é concebida como produto da fraqueza e dor 

demonstradas. 
 

 

Figura 6. Comparação entre momentos distintos do jogo Hellblade: 

Senua’s Sacrifice, onde é possível se deparar com diferentes visuais 

do braço corrompido da protagonista, que, em mecânica explorada 

pelo jogo, traz a ideia de que quanto mais Senua perece diante os 

inimigos, mais a escuridão a envolve. 

 
Senua, como eixo fundamental na experiência do jogo 

eletrônico Hellblade: Senua’s Sacrifice, é uma grande 

articuladora de todas as semioses audiovisuais e 

interativas para que os efeitos de jornada do herói tanto 

quixotesco, quanto shakespearianos, sejam maximizados - 

pois, em todos os momentos, a guerreira Senua se 

demonstra um não-herói clássico helênico, muito longe de 

representar-se enquanto voz e herói 

fundadores/restauradores de um povo - é uma quase 

heroína de um povo decadente, que enfrenta um mundo 

incerto, com uma jornada incerta. Em outras palavras, um 

herói clássico helênico leva toda uma nação à catarse, por 

ser o filho imperioso de um certo povo, por levar com sua 

arma toda a psicologia de um povo; já Senua, nesse 

âmbito, é uma heroína perdida, solitária, de um povo em 

extinção que sabe-se no agora quase nada de seu passado, 

montada e remontada por culturas multissemióticas, sem 

uma força nacional clássica ou romântica, sem o poder da 

catarse, mas que leva empatia ao grande público 

justamente por ser fraca, errante e amplamente 

humanizante pela força de vontade humanista, devida 

duas proporções - assim como os clássicos do 

Renascimento foram universalizados. 

Os jogos eletrônicos, diferentemente da literatura 

canônica, detêm a propriedade de ressignificar a 

percepção do usuário. Enquanto aparato tecnológico é 

facilitador da produção de sentido e da compreensão, visto 

que através da imersão de Murray [7] estamos com todo 

nosso sistema sensorial em contato com essa narrativa. 

Ao entrar na trajetória de Senua e suas vozes, o 

jogador tem contato com uma jornada diversa de um jogo 

singleplayer com gameplay de ação. O título quebra suas 

expectativas construídas por uma bagagem de décadas de 

jogos eletrônicos fomentados na interação-ação, e 

experimenta em primeiro lugar o fator conscientizador 

que está por cima da própria interatividade no design de 

Hellblade: Senua’s Sacrifice. A linearidade em trilhos 

fixos, consequentemente, permite a experimentação cheia 

das alucinações de Senua, deixando a interação como uma 

necessidade secundária. Hellblade: Senua’s Sacrifice 

estaria na linha do tempo categórica dos jogos digitais em 

um ponto muito afastado dos arcades, que dependem da 

motricidade e estimulam a recompensa pela ação e reação. 

Entretanto, em termos atuais, estaria em um ponto onde 

há ressignificações na recepção de narrativas quando 

presentes nos jogos eletrônicos, por conta de seu fator 

conscientizador, enaltecendo, inclusive, o título da célebre 

obra de Janet Murray [7], Hamlet no Holodeck. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hellblade: Senua’s Sacrifice é um jogo responsável. 
Trabalha e aborda temas delicados que permeiam a 
esquizofrenia e a depressão conhecendo suas 
consequências. É possível encontrar, através de mensagem 
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no pós-jogo, uma empatia e compreensão geradas por sua 
interatividade. Esse cenário é posto à prova, por exemplo, 
quando consideramos os avisos de conteúdo e lista de 
serviços para que pessoas que estejam vivenciando crises 
psicóticas e afins possam contatar quando necessário. 

A imersão no jogo eletrônico supracitado é capaz de 
ressignificar o que compreendemos como esquizofrenia, 
mesmo que de forma ficcional. A formulação de juízos 
criada pela projeção-identificação, para além do que já 
vivemos enquanto jogadores e humanos, é dotada de nos 
provocar empatia em elevados graus. Entretanto, 
minimamente também, conscientização. 

Ao refletirmos sobre a personagem principal de 
Hellblade: Senua’s Sacrifice, destoante do herói clássico 
ou do derivado representado na cultura pop, vemos que por 
um lado Senua tem alucinações de profunda dor - com seu 
passado e com um ente querido - como se fosse um 
personagem em drama shakespeariano, por outro, sai para 
o enfrentamento das “realidades” como uma guerreira 
ibérica quixotesca. Ela pode ser considerada, portanto, 
como uma expressão de força de vontade remontada de 
uma bagagem humanista que vem desde o Renascimento. 

Jogos como Hellblade: Senuas’s Sacrifice são 
necessários na contemporaneidade por expressar uma ideia 
de alteridade que em muitas instâncias se perde nos tempos 
atuais. Pode-se inferir, a título de exemplo, que esse 
quadro acontece devido a modernidade líquida que 
acompanha esses adventos. Portanto, como consideração 
da discussão levantada ao longo do artigo, é possível 
afirmar que o título é uma das portas de entrada das mídias 
contemporâneas onde as temáticas que tangem a saúde 
mental podem ser discutidas através de perspectiva lúdica, 
seja de forma direta ou indireta. 
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