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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objectivo identificar e analisar o conceito de 

Remediation entre o filme Star Wars – A New Hope e o videojogo Lego Star Wars, 

fundamentalmente em relação às mais-valias que o jogo traz do produto original - o filme - 

para o utilizador. Para esta análise entendeu-se necessária a identificação dos conceitos que 

fundamentam o tema central – Remediation – sendo estas as lógicas de immediacy e 

hypermediacy, juntamente com uma reflexão sobre os objectos de estudo, principalmente 

os videojogos, para compreensão e contextualização do tema. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to identify and analyze the concept of Remedition between the 

movie Star Wars – A New Hope and the video game Lego Star Wars, fundamentally 

against the advantages that the game brings from the original product – the movie – for the 

user. For this analysis it was considered necessary to identify the concepts that underlie the 

central theme – Remediation – and these are the logics of immediacy and hypermediacy, 

along with a reflection on the objects of study, especially video games for understanding 

and contextualization of the subject.     

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico esta dissertação a uma pessoa muito especial e merecedora, minha bisavó 

Isolde Klas Grox. Ofereço-a como forma de agradecimento por tudo que eu sou hoje, pelos 

seus ensinamentos que formaram minha base moral e íntegra e alicerçaram toda a minha 

história de vida. Entrego aqui todo o meu esforço à ela, que esteve sempre presente em 

cada minuto da minha existência. Nos momentos de alegria se mostra a pessoa mais feliz 

do mundo, por mais simples que fossem as conquistas, nos momentos difíceis a pessoa 

mais forte do mundo, sempre com uma palavra positiva para dar, carregada de amor e 

carinho. Por todos os momentos que segurou minha mão e nunca me deixou perecer por 

qualquer problema que fosse, por toda a paciência, serenidade, dedicação e amor que 

imprimiu em cada gesto para comigo. Reconheço aqui toda a plenitude de seu amor 

quando, com 90 anos de idade, ouviu a sua bisneta e companheira dizer que iria estudar 

num lugar muito distante e com muita serenidade, apesar da dor da ausência e da distância, 

ofereceu toda e qualquer ajuda, financeira e psicológica, para que este percurso fosse de 

sucesso. É impossível descrever em palavras o quanto esta pessoa merece esta dedicatória. 

Dedico fervorosamente à minha mãe, Luciane Maranho, por tudo de especial que 

ela representa no meu percurso de vida, por toda a educação que me proporcionou e por 

toda a sua integridade e honestidade como ser humano, uma mulher lutadora e corajosa. É 

merecedora desta oferta por toda a disposição, financeira e psicológica, que despendeu 

abnegadamente em toda a minha existência, e por ter financiado directa e indirectamente 

este objectivo, que era meu sonho. Dedico aqui, à minha mãe, por toda a confiança que 

sempre depositou em mim e por ter proporcionado minha estadia em Portugal com 

conforto, amor, carinho e tudo que foi necessário, material e emocionalmente, para seguir 

em frente nestes quase três anos que estou aqui.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus avós Dirce e Harold Maranho que fazem parte desta vitória, 

sempre presentes na minha vida, emocional e financeiramente,  mesmo com a distância 

continuaram muito presentes dentro do meu coração. Agradeço por toda a coragem que me 

deram para enfrentar este desafio, por todo o apoio nas minhas decisões e participação 

activa em toda esta mudança de vida.  

Agradecimentos ao avô Jurandir Ribas (in memorian) que sempre me apoiou, e por 

toda a atenção que dispensou, mesmo nos seus últimos meses de vida. Apesar da dor da 

sua partida sinto que está sempre por perto em forma de energia positiva. Agradeço ao pai 

Juvenal Ribas, pela constante motivação e apoio, avó Teresa Ribas, tios e primos pelas 

visitas de muitos deles à Lisboa, diminuindo a saudade e trazendo a força para continuar 

longe de casa. Em especial agradeço a minha irmã Camilla Silva, pela presença intensa 

neste caminho até aqui, pela lealdade, pelo amor e amizade e por me incluir activamente 

em sua vida, mesmo à distância. Agradeço por tudo que me ensinou como irmã mais velha 

e por toda a sua integridade moral e responsabilidade que me transferiu nos nossos anos de 

convivência, o que está impresso aqui neste trabalho também pertence à você. Agradeço 

pelo sobrinho maravilhoso, o Leonardo, que nasceu durante o período do mestrado, e pelo 

convite emocionante, para ser madrinha deste pingo de luz, um amor intenso e alegria para 

a minha vida. 

Agradeço com muita intensidade meu namorado Rodrigo Catrau por todas as trocas 

de impressões, leituras, discussões dos temas, correcções e mais correcções, por todas a 

sua dedicação, amor e responsabilidade sobre todo o texto desta dissertação. Obrigada 

pelas madrugadas em claro, mesmo tendo que acordar muito cedo no dia seguinte, e 

abdicando do cansaço e outras programações para estar sentado horas a ler muitas páginas. 

Não posso deixar de agradecer também pelo ombro-amigo em todas as horas difíceis e pelo 

carinho e paciência nos dias em que senti dificuldades para seguir em frente, obrigada por 

me “aguentar” e por todas suas palavras de motivação. 

Agradeço muito ao meu orientador Professor Peter Hanenberg, por todo o apoio, 

capacidade científica, dedicação, paciência e responsabilidade para que esta dissertação 

fosse realizada. 



5 

 

ÍNDICE 

Resumo………………………………………………………………………………......2 

Dedicatória........................................................................................................................3                                                                                                                           

Agradecimentos………………………………………………………………………….4 

Introdução………………………………………………………………………………...7 

1. Videojogos…………………………………………………………………………......…12     
1.1 Indústria de jogos e Aspectos Socioeconómicos………………………………............…12 
1.2 Narrativa………………………………………………………………………............….15 
1.3 Género de videojogos…………………………………………………………............….17 

1.3.1 Jogos de Simulação………………………………………………….................................18 
1.3.2 Jogos de Estratégia..............................................................................................................18 
1.3.3 Jogos de Acção....................................................................................................................19 

 
1.4 Plataforma, Milieu e Modo.................................................................................................20 

1.4.1 Plataforma...........................................................................................................................20 
1.4.2 Milieu..................................................................................................................................20 
1.4.3 Modo...................................................................................................................................21 

 
1.5    Jogos em Rede..................................................................................................................21 

 
1.6 Convergência mediática......................................................................................................22 

 
 

2. Remediation........................................................................................................................25 
2.1 O fenómeno de Mediation e  Remediation..........................................................................25 
2.2 “Immediacy”: a lógica da transparência..............................................................................27 

2.2.1 Realidade Virtual: “immediacy” de Bolter e Grusin............................................................29 
2.3 “Hypermediacy”...................................................................................................................30 
2.4 A meta teorização de Bolter e Grusin em uma nova geração..............................................32 
2.5 “Computer Games”de Bolter e Grusin e “Games Everywhere” de Natkin.........................33 

2.5.1 Análise cronológica de Bolter e Grusin...............................................................................33 
2.5.2 “Games Every Where” – immediacy de Natkin………………………………….………..35 

  
3. Estudo Caso Star Wars........................................................................................................38 
3.1 Filme....................................................................................................................................38 

3.1.1 Enredo Geral...............................................................................................................40 
3.1.2 Narrativa e o Género Literário.............................................................................................42 

3.2 Episódio IV: Star Wars  - “A New Hope” (1977)……………………………………..….42 
3.2.1 Personagens centrais Episódio IV – “Uma Nova Esperança”....................................44 



6 

 

 
3.3 Lego....................................................................................................................................49 

3.3.1 Blocos Lego Star Wars - Remediation do filme e uma forma de 
Interactividade....................................................................................................................50 

3.4 Videojogo Lego Star Wars: Remediation do filme e dos blocos........................................52 
3.4.1 Videojogo Lego Star Wars.................................................................................................52 

 
3.5 Videojogo e blocos.............................................................................................................56 

 
3.6 Videojogo e filme...............................................................................................................63 

Conclusão: Videojogo Lego Star Wars: Dupla Remediation……………………......…..68 

Bibliografia……………………………………………………………………...……….72 

Filmografia……………………………………………………………………………….74 

Sitiografia………………………………………………………………………………...75 

Jogografia……………………………………………………………………….....……...76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INTRODUÇÃO 

O objectivo desta dissertação é identificar e analisar o conceito Remediation entre a 

produção cinematográfica Star Wars Episódio IV – A New Hope e o videojogo da Lego 

Star Wars Episódio IV – A New Hope, passando através dos blocos Lego Star Wars, que 

fazem parte desta análise. A partir destes objectos de estudo serão analisadas quais as 

mais-valias que o videojogo traz para o utilizador do produto original - o filme. Trata-se de 

uma análise conjunta com os conceitos que compõem a fundamentação teórica do 

fenómeno de comunicação de remediation: immediacy e hypermediacy, dentro do campo 

das novas tecnologias e dos novos media, dado o devido valor a esta fundamentação, pelo 

facto da sua representação no resultado final. Não se focando apenas na conceptualização 

referente ao processo entre plataformas mediáticas, o enquadramento prático preconiza a 

perspectiva dos videojogos - não só como uma ferramenta de marketing, mas também 

como uma forma de comunicação e entretenimento.  

Sendo os videojogos o objecto central da análise, é por este meio que se inicia o 

primeiro capítulo, nomeadamente no que representam na sociedade e na economia e quais 

os seus predicados culturais, sendo que “[…] the entertainment software industry’s growth 

contrubution was more than four times the industry’s share of the economy.” (Siwek, 

2007:31) Não só foi importante o peso dos videojogos na indústria cultural como também a 

sua forma estrutural e literária. Atendendo à necessidade de uma visão global da estrutura e 

dinâmica dos jogos, desenvolveu-se uma amplitude quanto ao género de jogos, narrativa e 

design da interface gráfica, justificando a necessidade da consciencialização do universo 

dos jogos para o estudo de caso em questão. Para uma contribuição mais rica, dentro desta 

abordagem, abrangeu-se à nova geração mediática e à convergência, inerente à actualidade 

das novas tecnologias que também trata-se de um desejo “[…] ‘connecting to other people’ 

suggest transparency-breaking through the medium to achieve human contact.”(Bolter e 

Grusin, 2001:226) A Cultura da Convergência (cf. Jenkins, 2006) é formada por uma 

dimensão sociocultural através da interactividade. É uma apropriação mútua entre a 

produção e o consumo. “En todas las compañías de móviles me decían que ya no fabrican 

teléfonos monofunción. Nadie los quiere. Ésta es una poderosa demonstración de los 

fundamentales que se han vuelto los móviles en el proceso de convergencia mediática.” 

(Jenkins, 2006:16) Os dispositivos têm um papel muito importante na cultura da 
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convergência. Na abordagem de Bolter e Grusin “[…] cyberspace (or the telecosm) is 

undergoing kind of big bang.” (Bolter e Grusin, 2001:222) Está-se a caminhar para isso: 

“En el mundo de la convergencia mediática, se cuentam todas las historias importantes, se 

venden todas las marcas y se atrae a todos los consumidores através de múltiples 

plataformas mediáticas.” (Jenkins, 2006:14)  

A obra teórica de maior importância sobre o tema central, Remediation, é o livro 

Remediation: Understanding New Media de Bolter e Grusin. Baseado, principalmente 

nestes autores, segue-se o segundo capítulo desta dissertação. O conceito de remediation, 

inerente aos media, foi pouco explorado - por outros autores - de forma tão aprofundada 

como na obra de Bolter e Grusin, que acabaram por fundar e cunhar este conceito. Outros 

autores, como Heidi Philipsen e Lars Qvortrup, escreveram uma reaproximação desta 

retórica, uma re-meta-teorização da fundamentação de Bolter e Grusin na obra Moving 

Media Studies: Remediation Revisited, no qual estes autores reavaliam os conceitos desta 

abordagem: “What is a ‘medium’? What is ‘communication’? What do we understand by 

the concept of ‘remediation’?” (Heidi e Lars, 2007: 9) On a superficial level it might be 

asserted that Remediation – Understanding New Media by Jay Bolter and Richard Grusin 

(1999) needs to be applied to real life cases in order to concretize their concept of 

remediation, which in their book remains in some senses too vague.”(Dobson, 2007:1)  

São dois os conceitos que alicerçam teoricamente o fenómeno de remediation: 

immediacy e hypermediacy, também explorados no segundo capítulo. “Remediation 

always operates under the current cultural assumptions about immediacy e hypermediacy.” 

(Bolter e Grusin, 2006:21) Entende-se por existir uma necessidade mediática dentro de 

remediation, uma lógica transparente que é descrita por immediacy, na qual “is also at 

work in nonimersive digital graphics – that is, in two-and-three-dimensional images 

projected on to traditional computer, film, or televisions screens.” (Bolter e Grusin, 

2006:23) Por outro lado explica-se a heterogeneidade entre a lógica de immediacy e 

hypermediacy as quais se completam em busca de um mesmo objectivo. “If the logic of 

immeadiacy leads one either to erase or to render automatic the act of representation, the 

logic of hypermediacy acknowledge multiple acts of representation and makes them 

visible.” (Bolter e Grusin, 2001:32) A partir destes actos mediáticos explica-se o conceito 

central – Remediation – desta perspectiva. 
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Os autores traçam a sua perspectiva sobre o assunto, bastante actual na altura - anos 

90 - numa época bem diferente do avanço tecnológico do que vivemos actualmente. 

Exactamente pelos doze anos que separam a primeira edição do livro desta dissertação, 

existe um enriquecimento da análise num campo mais contemporâneo, “[…] we are thus in 

the sixth cycle […]” (Natkin, 2006:18). A teoria desenvolvida por Bolter e Grusin está em 

plena correlação com a realidade actual, mas os exemplos mudaram. Deste modo, é 

possível uma aproximação destes conceitos com as novas tecnologias e a mudança 

estratégica do terreno. Outros autores como Stephanie Natkin, escreveram uma abordagem 

bastante contemporânea sobre alguns temas que foram criticados por Bolter e Grusin. 

Através deste autor mais contemporâneo é possível perceber como a teorização dos anos 

90 persistem na actualidade. “What is a medium? We offer a simple definition: medium is 

that which remediates.” (Bolter e Grusin, 2001:65) É com base nesta afirmação que o 

conceito se faz entender como um processo perpetuado.  

Tratando-se de dois objectos de análise, o primeiro, chamado de original, que é o 

filme, por ter sido o cinema o primeiro meio em que Star Wars foi lançado ao mercado. 

Entende-se o cinema como um media que renovou seus predecessores, remodelou 

características e também sofreu o mesmo processo, sendo ele o antecessor. Por outro lado, 

com uma característica muito própria, o cinema tentou adequar-se aos seus sucessores. “It 

is responding as has photography by trying to absorb computer graphics into its traditional 

structure.” (Bolter e Grusin, 2001:147) Deste modo, a relação do cinema com os 

videojogos possui uma grande proximidade que provoca um desejo mediático, o qual é 

realizado pelos videojogos, que para além do que o cinema pode trazer, as suas melhores 

características são remodeladas e melhoradas, para além de novas experiências que os 

novos media apresentam. A partir deste pressuposto será explorada a interactividade, que é 

um conceito que nasce desta fusão, “[…] the way in which the game is played, rather than 

watched […]” (Apperley, 2006:7) O cinema é um meio de comunicação altamente 

convergente com os videojogos, principalmente, quando se trata da saga de Star Wars e 

outros filmes que são “[…] un entretenimento para la era da la convergencia mediática, 

integrando múltiples textos para crear una narración de tales dimensiones que no puede 

confinares a un único medio.”(Jenkins, 2006:100) 
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Após a contextualização do filme parte-se para a análise do videojogo Lego Star 

Wars. A fim de um enquadramento teórico do tema, entendeu-se ser necessário trazer 

informações da organização responsável pelo jogo - e do seu meio antecessor, os blocos. 

Outras características, que tornaram importante a escolha do objecto de estudo da Lego, 

são o carácter mediático da organização e seu posicionamento frente às novas tecnologias. 

Após um conhecimento básico sobre a evolução do fabricante do software, inicia-se uma 

explicação entre os dois meios: cinema e videojogos, no caso de Star Wars, que é muito 

utilizado por autores para exemplificarem a aproximação dos dois meios. O género de 

acção possui uma proximidade  entre o cinema e os videojogos que é maior do que em 

outros géneros de filmes, os quais criam uma expectativa, de tal forma que provocam um 

desejo ao espectador de participar nas cenas e envolver-se com o enredo. O caso de Star 

Wars é um paradigma neste tema, que está classificado como um filme de género de acção 

e ficção-científica - o qual incita o imaginário e a criatividade dos espectadores – que 

desperta uma vontade de interagir com o media. Para além deste desejo de interacção, o 

filme Star Wars possui características de “filmes feitos para videojogos” (cf. Azevedo, 

2011), produções que apropriam-se de efeitos especiais e cenários “fantásticos” (cf. 

Valerio, 2004). Estas características quando remediated para o videojogo são remodeladas, 

adaptadas ao meio e melhoradas, proporcionando ao utilizador/jogador um 

aperfeiçoamento do produto original – o filme. 

Entende-se importante verificar, nesta dissertação, as proximidades entre o produto 

original – o filme – e o objecto de análise principal – o videojogo Lego Star Wars - 

fundamentalmente referente ao enredo da história e dos personagens, como sendo uma 

mais-valia. A análise resume-se ao universo do Episódio IV – A New Hope. No último 

tópico do último capítulo – o terceiro - pretende-se enquadrar teoricamente o videojogo 

Star Wars -  Episódio IV – A New Hope -  referente ao «Estado da Arte» apresentado no 

capítulo anterior, baseado na fundamentação teórica de remediation – immediacy e 

hypermediacy – na convergência cultural e nos outros conceitos que serão explorados, 

segundo “[…] Geoff King and Tanya Krzywinska (2002) make in the introduction to 

ScreenPlay: Cinema/videogames/interface, that games can be categorized on four levels: 

‘according to platform, genre, mode e milieu’ (pag26).” (Apperley, 2006:9) Espera-se 

identificar a confluência dos aspectos teóricos dentro da exemplificação prática do 

videojogo Star Wars. Como um media totalmente inserido no conceito de remediation 
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relativo ao “ […] user’s intimate involvement with the interface.” (Bolter e Grusin, 

2001:91). Dir-se-ia que os videojogos se apropriam de características que causam grande 

envolvimento do utilizador com o jogo quando se trata de jogos de acção e estratégia – 

como se entende no caso de StarWars - portanto pretende-se analisar a intensidade da 

relação característica deste media baseada na fundamentação teórica central.  
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CAPÍTULO I 

Videojogos  

 

1.1 Indústria de jogos e Aspectos Socioeconómicos 

 

Emergentes na evolução socioeconómica, ainda com um longo caminho para 

definir um novo género audiovisual na indústria cultural, os videojogos já detém um 

desenvolvimento adequado ao segmento. “It will need a sociological maturation time to 

close the gap between the development of new technology and the creation of new 

practices and cultural content.” (Natkin, 2006:xiv) A produção da indústria de videojogos 

exerce um grande impacto na economia mundial, envolvendo directa e indirectamente uma 

quantidade de postos de trabalho em diferentes linhas de produção, além de investimentos 

grandiosos. Através das necessidades criadas para suprir lacunas na área, novos 

profissionais foram se especializando em actividades emergentes para alimentar o sector. 

Para além da contribuição à evolução e acompanhamento das novas tecnologias, os 

videojogos promoveram um enorme crescimento na indústria do entretenimento no século 

XXI. Em continuação desta cadeia, aliadas à interacção dentro do segmento, as novas 

tecnologias permitiram o desenvolvimento de diversas plataformas nas quais um videojogo 

pode ser executado.  

 

“US consumers play video game on game players (usually called consoles) such as 

Sony PlayStation 3, the Microsoft Xbox 360 and Nintendo Wii. Video games are also 

played on personal computers (PCs) and on mobile video players such as the 

PlayStation Portable “PSP”, the Game Boy Advance and the Nintendo DS.” (ESA, 

2007:9) 

 

A indústria de jogos é promissora devido à intersecção da multiplicidade dos 

dispositivos com a era sem fios, caracterizando a sexta geração. É uma evolução marcante 

neste mercado, fundamentalmente, pelo envolvimento com o utilizador. Esta relação mais 

íntima e constante tem impacto tanto nos aspectos gerais dos players, como também de 
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todos os envolvidos neste processo, botom-up e/ou top-down, gerando um crescimento 

exponencial sem precedentes. Paralelamente com a rede virtual, os videojogos tornam-se 

ferramentas de marketing/vendas e são fortalecidos com ressonância directa das 

comunidades virtuais para o mundo real. Este mercado está globalmente dividido e entre 

estes sectores circulam milhões de dólares. Os estúdios de desenvolvimento, os editores, 

distribuidores, retalhistas, entre outros são alguns dos players do sector, sendo o principal 

deles os fabricantes de consolas. Por ser um mercado que exige grandes investimentos e 

possui muitos riscos, é recorrente a interrupção e cancelamento dos processos de 

desenvolvimento de projectos. Actualmente, com o aumento de ataques de hackers, 

dificultou-se o processo como um todo e exige-se um maior investimento em segurança, 

apesar do crescimento e ampliação do segmento. 

 

“The economic landscape of gaming in five or ten years is difficult to predict. It is possible 

that the entire sector will come under the control of the main player in film, TV, or 

telecommunications. It is possible that the large publishers and the console manufactures will 

profit from the dynamics of the present to impose themselves as major players in the cultural 

industry.” (Natkin, 2006:27) 

 

Os videojogos estão estreitamente ligados à função dos media, sendo peças chave 

no cross media. As diferentes formas de jogar em diversos dispositivos, com a opção de se 

estar ligado à rede, criam experiências diversas nos jogadores e têm estratégias e objectivos 

completamente distintos. Jogar individualmente, contra a máquina, com multijogadores 

presentes ou com pessoas em todos os cantos do mundo, tudo isto é possível. Este meio 

aproveita os affordances
1 e empresta características dos antepassados. 

 

[…] “the neatness” of Bolter and Grusin’s (1999) notion of remediation as the recycling of 

representational aesthetics across mediums is challenged, as something more than the visual is 

operating, requiring the tracing of genealogical trajectories that looks beyond the video games 

aesthetic borrowing from cinema and television.” (Apperley, 2006: 7) 

 

_____________________________________________ 

1
Este termo significa a interacção, neste caso, do meio com o utilizador. 
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É nos media anteriores que os videojogos buscam a sua identidade. A indústria de 

jogos electrónicos transporta (ou empresta) o que já foi um sucesso em jogos analógicos, 

estabelece o seu género de jogo, define as suas estratégias e desenvolve essas 

características para a plataforma digital, com as suas particularidades e diferenças. Este 

meio tem vindo a ser bastante discutido pela importância dentro da indústria do 

entretenimento e o seu impacto sociocultural: permite uma nova experiência ao utilizador e 

é classificado como a união da televisão e do computador. 

Os softwares, stakeholders, budgets, os profissionais envolvidos, as estratégias, 

planeamentos, entre muitos outros aspectos, esta procura é responsável pela grande 

geração de empregos e oportunidades no sector: 

 

“They may be employed as programmers, arts and animation specialists, game designers, 

game production experts, quality assurance personnel, audio specialists, legal staff members, 

and business or marketing personnel. Developers may specialize in games for specific types of 

platforms including mobile, handheld and online media” (Siwek, 2007:15). 

 

Os jogos podem ser individuais ou para multijogadores, off-line, em rede, entre 

muitas outras combinações. A partir do desenvolvimento tecnológico avançado 

(dispositivos, ligações de internet, V.R, media interactiva) a diversidade de modalidades 

dos jogos digitais tem crescido exponencialmente. “[…] we asserted that the video game is 

the most advanced sector within the domain of interactive media” (Natkin, 2006:1). Outras 

categorias como “modo” (c.f Apperley, 2006), “género” (c.f Apperley, 2006) e o “meio” 

(c.f Apperley, 2006) são decisivos para classificar este media. Através destas categorias é 

possível analisar a inclusão dos videojogos no conceito dos novos media e das novas 

tecnologias, sendo que estes respeitam todo um conjunto lúdico e narrativo, apesar do 

polémica sobre esta sistemática.  
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“In ‘Simulation Versus Narrative: Introduction to Ludology’, Gonzalo Frasca (2003) 

delineates two approaches to the study of video games; the narratological ; those approaches 

that rely on narrative paradigms, and the ludological; which rather than seeking to understand 

games through their narrative or representational strategies, ‘focus[es] on understanding of 

[their] structure and elements – particularly [their] rules – as well as creating typologies and 

models for explaining the mechanics of the games’ (p.222).” (Apperley, 2006:8) 

 

Cada género respeita características próprias e possui dinâmicas diferentes na 

abordagem do jogador.  

 

1.2 – Narrativa 

 

A ideia central dos videojogos é muito debatida entre estudiosos, que se dividem 

em: “ludologistas” (cf. Apperley, 2006) e “narrativistas” (cf. Apperley, 2006). “[…] 

between those who advocate narrative as the primary tool for understanding video games, 

“narratologists” and those that oppose this notion, ‘ludologists’.” (Apperley, 2006: 6) Os 

“narrativistas” (cf. Apperley, 2006) acreditam que a estrutura narrativa é o pilar principal 

para que o jogador tenha maior envolvimento, enquanto os “ludologistas” (cf. Apperley, 

2006) defendem a estética visual representativa como ideia central. Neste contexto os 

videojogos podem ser avaliados e distinguidos quanto ao género de jogos, através desta 

dicotomia taxonómica. Estas mais-valias permitiram o enriquecimento e evolução da 

indústria de videojogos, tendo em conta o colapso na década de 80, época em que os 

géneros não eram bem definidos. 

Outro aspecto importante na indústria de jogos, que partilha as características da 

cinestesia, é a função ergodic, termo introduzido por Espen Aerseth em 1997, na obra 

“Cybertext: Perspective on Ergodic Literature” (cf. Apperley, 2006) para descrever “ […] 

the role of the human actor in the process of creating the cybertext; specifically, ergodic 

refers to the point that ‘non-trivial effort is required to allow the reader to traverse the text’ 

(Aerseth, 1997:1) ” (Apperley, 2006: 7). Os videojogos devem trazer diferentes 

experiências aos jogadores – é este um dos principais apelos do produto. Além do género 

de jogo, outra característica valorizada (porque permite trazer novas sensações e 
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experiências) é que o jogador viva uma liberdade que não possa sentir fora do mundo 

virtual. 

  

“[…] ‘The Myth of the ergodic video game: Some Thoughts on Player-Character 

Relationships in video games’: ‘the pleasure of videogame play are not principally visual, but  

rather kinaesthetic’ (pag 2). As kinesthesis is defined as being the muscular effort that 

accompanies the motion of the body, I suggest that Newman in this case refers to the 

interactive effort required to keep the flow of the game in motion, making the concept 

synonymous with Aerseth’s (2004) notion of ergodicity.” (Apperley, 2006: 8) 

 

Também denominado por alguns autores – Katie Salen e Eric Zimmerman na obra 

Rules of Play: Game Design Fundamentals (2004) (que já haviam emprestado este termo 

do livro Homo Ludens de Johan Huizinga) – como “Magic Circle” (cf. Salen e 

Zimmerman, 2004), espaço onde esse jogo ocorre e o jogador adopta suas atitudes 

referentes a ilusão do jogo. “A video game is not a linear story – the basic experience of 

the player is the sensation of being an actor within the story and of enjoying great freedom 

of action” (Natkin, 2006:29).  

O universo de um jogo é criado em duas etapas: primeiro o “game design” (cf. 

Natkin, 2006) e em seguida o “level design” (cf. Natkin, 2006). “Game Design” (cf. 

Natkin, 2006) “ […] consists in designing the universe, a goal for the game, and some 

rules” (Natkin, 2006:30) e “level design” (cf. Natkin, 2006) “[…] has as its goals the 

construction of the specific scenarios that take place in this universe” (Natkin, 2006:30). 

Para além das fases de criação, faz parte da narrativa um termo definido como “gameplay” 

(cf. Natkin, 2006): “[…] is the factor in immersion that distinguishes games from 

traditional narrative forms” (Natkin, 2006:44). O “gameplay” (cf. Natkin, 2006) é a 

maneira como o jogador se envolve com o universo do jogo. Diz respeito às regras que 

devem ser cumpridas, objectivos a serem atingidos. Em suma, é a interacção criada entre 

jogo e jogador. O “gameplay” (cf. Natkin, 2006) define a envolvência ou não do jogador 

com o jogo, cria expectativas, é subjectivo. “[…] a player rarely replays a single-player 

adventure game that he has completely finished” (Natkin, 2006:44). Para um bom 

“gameplay” (cf. Natkin, 2006) as regras do jogo precisam estar bem definidas e 

interessantes, o universo deve ser atraente, os objectivos bem claros, ou seja, o jogo deve 
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ser muito bem desenvolvido quanto ao género de jogo, Milieu, design, áudio, entre outros 

aspectos, para entreter o jogador. É ainda importante encontrar um break-even entre as 

dificuldades e as resoluções a curto e longo prazo, caso contrário a experiência torna-se 

cansativa e desinteressante. Através dos livros de instruções são explicadas as regras do 

jogo e clareadas as estratégias para os jogadores e são desenvolvidos de forma diferente 

para cada género: 

 

“If the game guide is presented in the form of general rules, such as ‘to defeat demons with 

three tails, hit two times on the head and on time on one of the tails,’ it is a game of 

emergence. If the game guide is presented in the form of contextual directions, such as ‘upon 

entering the second room of the castle, avoid the three-tailed demons and move through the 

door on the left,’ it is a game of progression. However, the game guide is in fact a 

reconstitution of the gameplay, as it was imagined by the game designer” (Natkin, 2006:46 e 

47). 

 

Um “gameplay” (cf. Natkin, 2006) bem desenvolvido consiste numa boa interacção 

entre jogador e máquina, onde esta responde aos estímulos das acções do jogador. Para tal 

resultado é necessário que o game designer seja muito perspicaz na construção das 

envolventes dos jogos e crie uma problemática equilibrada, fornecendo as informações 

necessárias para que exista a possibilidade de resolução a partir do jogador, porém com 

uma dificuldade ajustada ao perfil do target. Para ter sucesso nesta etapa é preciso, em 

primeiro lugar, uma definição concisa do género de jogo. 

 

1.3 – Género de videojogos  

 

Na classificação de género de videojogos é necessário que exista um consenso entre 

produtores e jogadores, tal como no cinema. “We distinguish four large classes of games: 

puzzle games, strategy games, action games, and adventure games” (Natkin, 2006:3). Cada 

género cria um tipo de experiência, o seu próprio universo, determina as suas regras, 

desafios e objectivos, demonstra as características divergentes no terreno. Apesar de se 

assemelhar ao género de cinema, diverge quanto ao facto de não privilegiar a iconografia, 
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mas sim a interacção com o jogador. Os principais géneros que serão abordados nesta 

dissertação são: jogos de simulação, estratégia e acção. 

 

1.3.1 - Jogos de Simulação 

 

“The simulation genre includes video games that simulate sports, flying and 

driving, and games that simulate the dynamics of towns, cities, and small communities.” 

(Apperley, 2006:11) Os jogos de aventura ou simulação precisam de um “gameplay” (cf. 

Natkin, 2006) muito mais estruturado que um puzzle. Nos jogos desportivos:  “The 

challenge is no longer only physical but also intellectual: the player is simultaneously the 

forward/center and the coach. The perception of the universe in these games relates to the 

standard view of the team sport as seen on television.” (Natkin, 2006:8) Muitos dos jogos 

deste género envolvem a necessidade do jogador comandar as leis da física, como i.e 

empregar força, e estas manobras precisam de estar de acordo com a realidade, a fim de 

fazerem com que o jogo responda aos estímulos do jogador. Outro apelo deste género é o 

facto de as pessoas poderem ser atletas ou praticarem desportos e actividades sem nunca 

ter tido oportunidades reais. Podem ser o melhor jogador de futebol do mundo, sem 

precisarem de estar numa forma física saudável ou treinar periodicamente. Podem praticar 

snowboard em pleno verão. Este género permite jogadores individuais ou multijogadores. 

No caso de um jogo desportivo em equipa sendo jogado individualmente não deixa de 

despertar um sentimento colectivo ao jogador, o qual define estratégias e controla toda a 

equipa. “These have the same principles of play as the action games but requires a 

simulation of physical processes, and therefore a greater realism, in order to reproduce 

well-known forms of competition.” (Natkin, 2006:7) 

 

1.3.2 – Jogos de Estratégia 

 

Os jogos de estratégia têm características mais cognitivas e possuem percursos 

muito longos. “The strategy genre is made from games that emphasize the ongoing play of 

contextualization.” (Apperley, 2006: 13) São jogos que precisam de ser estudados, não 
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apenas de agir. Cada passo exige um envolvimento mais intelectual. A narrativa precisa de 

ser absorvida para criar sentido ao jogador, que vai desenvolver a partir daí seus processos 

mentais para desvendar o jogo. No primeiro contacto com este género é comum o jogador 

sentir-se completamente perdido na interface e, sem experiência, não chegar a lugar algum, 

ao contrário do expert em jogos de estratégia, que já detém a técnica e conhecimento para 

resolver as questões. Este género pode ser jogado individualmente ou com multijogadores, 

sendo que muitos destes jogos não têm fim: 

 

“For example, one must take care of an aquarium, a town, or a small virtual population (as is the case in the 

well-known series The Sims). The length of the game is only limited by the complexity of simulated 

universe: when it’s too simple, the players will re-experience situation they have already met.” (Natkin, 

2006:11) 

 

Os jogos de estratégia são os mais complexos, exigem um bom conhecimento e são 

caracterizados por objectivos a curto prazo, a fim de não desmotivar o jogador. 

 

1.3.3 – Jogos de Acção 

 

Os jogos de acção “ […] are demarcated through a remediation of terminology 

from cinematic perspective […] ” (Apperley, 2006: 15). É caracterizado como um género 

um pouco intuitivo e requer habilidade dos jogadores. “Fighting games, shooting games 

using diverse weapons, and platform games are some of the archetypes of the genre.” 

(Natkin, 2006:4) Além de precisar de aprender todas as combinações de teclas para as 

acções, o jogador precisa também de ser rápido e ter destreza nos movimentos. Mais do 

que envolvimento intelectual, os jogos de acções requerem envolvimento físico.  

Os jogos de acção têm estrutura semelhante aos filmes do mesmo género. Para criar 

a interacção com o jogador e ambiente de expectativa, os videojogos emprestam muitos 

atributos do seu predecessor. Diversas técnicas para criar maior aproximação da realidade 

têm sido um objectivo incansável, i.e as “cut-scenes” (Azevedo, 2009), que consistem em 

cena de vídeo sem interactividade, como se fossem trechos de filme inseridos no contexto. 

Tal como acontece noutros géneros, os jogos de acção adaptam a maneira mais impactante 
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para entreter o jogador, através do desenvolvimento de técnicas visuais, funções, 

sinestesia, “ergodic” (cf. Appelerley, 2006), realidade virtual, perspectiva, estética, entre 

outras categorias.  

Os videojogos também podem ser divididos em “first-person shooters” (cf. 

Apperley, 2006) e “third-person games” (cf. Apperley, 2006). Em primeira pessoa o 

jogador tem a visão total, como se o ecrã fosse os seus olhos. Em terceira pessoa o jogador 

tem o seu avatar e consegue uma visão de todo ambiente e realizar as suas escolhas através 

de outros olhos.  

 

1.4 - Plataforma, Milieu e Modo  

 

1.4.1 – Plataforma 

 

Telemóveis, tablets, pc’s, consolas (Wi, PS, PSP, Nintendo DS, etc.), hand-helds 

são alguns dos dispositivos mais usados para executar videojogos. O aumento do 

desenvolvimento de plataformas nos últimos anos é um fenómeno que amplia a 

diversidade de experiências e influências na indústria de jogos. Cada software é construído 

e desenvolvido para um único hardware e também sofre alterações para cada plataforma. 

“[…] the platform used will often dictate the spaces and social relation, in which the game 

takes place.” (Apperley, 2006: 10) A plataforma é uma categoria importante na análise dos 

videojogos, de tal forma que todo o universo é construído pelos game designers 

especialmente para cada dispositivo e suas envolventes.  

 

1.4.2 – Milieu 

 

“Milieu is used to describe the visual genre of the video game.” (Apperley, 

2006:11) É uma determinante de elementos, i.e do cenário: Milieu de jogos de terror, 

fantasia, ficção científica. Esta função gráfica consiste num género visual do videojogo. 

“Aerseth (2004, p.48) – and other ludologists – claim this kind of “visual” aspect of the 

game is irrelevant to the mechanical rules of simulation.” (Apperley, 2006:11) Apesar 
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deste grupo defender a iconografia como atractivo principal da narrativa, não considera os 

elementos gráficos como determinantes estruturais dos videojogos.  

 

1.4.3 – Modo 

 

O “modo” (c.f Apperley, 2006) “[…] is the least clearly defined.” (Apperley, 

2006:10) Define-se pela forma como o jogador se comporta no universo do jogo. Um dos 

aspectos centrais da classificação de “modo” (c.f Apperley, 2006) depende se o jogo é 

jogado individualmente ou multijogadores. Os jogadores individuais jogam contra a 

máquina “[…] in wich the computer plays the role of one of the players […]” (Natkin, 

2006:3) Estabelece a também chamada “Inteligência Artificial” (Bolter e Grusin, 2001) e 

entre eles destaca-se o “role-playing game” (cf. Natkin, 2006) (RPG) “[…] the player 

inhabits a character within an adventure” (Natkin, 2006:9).  Já para a próxima 

classificação: “[…] the social aspect is at the very hearts of multiplayer games” (Natkin, 

2006:11). O universo dos jogos com multijogadores segue a mesma linha da arquitectura 

dos jogadores individuais, mas a dinâmica é diferente e o “gameplay” (cf. Natkin, 2006) 

também se altera, tornando-se mais envolvente e emocionante. “A multiplayer game may 

be either cooperative, where the players play together against the computer, or competitive, 

where the players play, either alone or on teams, against one another.” (Natkin, 2006:11) 

Os jogos para multijogadores podem ser divididos em comunidades fechadas ou abertas, as 

quais são caracterizadas como “massively multiplayer online games (MMOG’s)” (cf. 

Natkin, 2006) ou jogos em rede. 

 

1.5 – Jogos em Rede 

 

Também denominados de “massively multiplayer online games (MMOG’s)” (cf. 

Natkin, 2006) os jogos em rede, que apareceram nos anos 90, criaram impactos 

socioculturais e económicos. “The high penetration of online gaming among teens, early in 

their gaming life, suggests that this component of the gameplay experience is likely to be 

of increasing importance in the future.” (ISFE, 2005:46) Os jogos em rede trazem ao 
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quotidiano possibilidades antes impensáveis, fundamentalmente ligadas ao universo que 

podem abranger, chegando mesmo a tocar o mundo real, apropriar-se do que está dentro e 

fora do ecrã e/ou confundir a vida do jogador com o mundo virtual. Algumas destas 

modalidades de jogos permitem ao jogador ter o seu próprio avatar, ou seja, a sua 

personificação digital, mas que pode agir de forma realista, i.e comprar e vender 

equipamento ou experiências na própria rede. “The first kind of interaction is related to the 

influence of the virtual economy on the real one” (Natkin, 2006:60). Este tipo de 

transacção, do virtual para o real, tem impacto directo na economia corrente, i.e a compra e 

venda através de sites da vida real como o eBay.  

As interacções decorrentes da relação do mundo virtual com o real são complexas e 

exigentes do ponto de vista da segurança. As acções de hackers ficam aos cuidados de 

vigilância provedor do sistema. As consequências de crimes digitais são reais, acarretando 

acusações e julgamentos que podem obrigar ao cumprimento de penas graves perante a 

justiça, se quebradas as regras. A rede também tem falhas de segurança, permitindo a 

permanente entrada de hackers para sabotar o provedor. O utilizador também sai 

prejudicado muitas vezes, pela quantidade e capacidade de destruição dos vírus que 

invadem os seus dispositivos, pois os hackers concomitantemente sabotam outros 

jogadores. “An attack may combine several actions, each one of which can be considered 

as a violation of one of the previous classes of rules” (Natkin, 2006:65).  

 

1.6 – Convergência mediática 

 

As novas tecnologias mediáticas exercem uma forte mudança na sociedade, i.e o 

aumento do consumo dos media e a velocidade dos acontecimentos. Na continuidade desta 

cadeia, a indústria também acompanha esta procura exacerbada que fecha um ciclo gerador 

de um processo chamado “Convergência” (cf. Jenkins, 2006). “Las nuevas tecnologías 

mediáticas han hecho posible que el mismo contenido fluya por canales muy diferentes y 

asuma formas muy diversas en el punto de recepción” (Jenkins, 2006:22). Os conteúdos 

podem ser gerados pelo utilizador e compartilhados pelo mesmo através de meios e 

dispositivos que permitem um envio em massa e a proliferação instantânea da informação.  
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“La convergencia no implica la estabilidad o la unidad definitivas. Opera como una constante 

fuerza de unificación, mas siempre en tensión dinâmica con el cambio. […] No existe una ley 

inmutable de la convergencia creciente; el processo de cambio es algo más complicado ” 

(Jenkins, 2006:22). 

 

Outro aspecto da convergência é o ‘mundo sem fios’. “[…] the reality of media, 

and they imply that media themselves areas natural as the physical universe.” (Bolter e 

Grusin, 2001:222) Estamos numa fase de explosão mediática, do cross media, sendo 

imprescindível e quase inerente à rede sem fios. Para além da mudança social, existe 

também uma evolução socioeconómica. O processo da convergência cria impactos 

diferentes para cada meio, significa uma evolução e não um fim dos meios anteriores. “La 

palabra impresa  no mató a la palabra hablada. El cine no mató al teatro. La televisión no 

mató a la radio. Cada viejo medio se vio forzado a coexistir con los medios emergentes.” 

(Jenkins, 2006:25) Existe uma necessidade de evolução, na qual cada meio procura 

satisfazer os seus consumidores, permitindo a sua adaptação às mudanças necessárias. 

“However, they do recognize the heterogeneity of our current moment: traditional media 

will continue to exist alongside the new networked forms.” (Bolter e Grusin, 2001:222)  

O impacto cultural na sociedade é identificado na maior autonomia das suas acções, 

i.e na criação dos seus próprios conteúdos, no transporte destas informações e na 

diversidade de plataformas. Lembrando que esta liberdade virtual está à disposição das 

massas “[…] los resultados pueden ser maravillosamente creativos; tambien pueden ser 

nefastos para todos los implicados” (Jenkins, 2006:28). O utilizador pode produzir o seu 

próprio material audiovisual ou a sua própria fotomontagem de acordo com as suas ideias, 

positivas ou negativas. Consequentemente este material virtual pode chegar ao outro lado 

do mundo, numa cultura divergente, com uma interpretação deturpada trazendo resultados 

seriamente negativos.  

A convergência também é um processo “top-down” (cf. Jenkins, 2006), no qual a 

indústria enquadra-se na cultura popular com o aumento da velocidade de seus conteúdos, 

aplicações, softwares, entre outros, para que sejam adaptáveis à grande quantidades de 

dispositivos, com grande velocidade e mais user friendly. Assim cria-se uma cultura onde 

as pessoas participam mais activamente nos conteúdos disponíveis nos media, com a 
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indústria a seu favor. É perceptível, através dos factos abordados, o processo de 

convergência que explica esta interacção dos novos media, novas tecnologias e 

subprodutos como os videojogos, um media emergente, que apesar de estar ainda em 

desenvolvimento, promete uma forte expansão nos próximos anos. 
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CAPÍTULO II 

Remediation 

 

2.1 – O fenómeno de Mediation e Remediation 

   

Para esta dissertação é necessário que a etimologia de “Remediation” seja 

compreendida: 

 

“The word remediation is used by educators as a euphemism for the task of bringing lagging 

students up to an expected level of performance and by environmental engineers for ‘restoring’ 

a damaged ecosystem. The word derives ultimately from the Latin remederi – ‘to heal, to 

restore to health’. We have adopted the word to express the way in which one medium is seen 

by our culture as reforming or improving upon another.” (Bolter e Grusin, 2001: 59)  

 

Este conceito, principalmente abordado por Jay David Bolter e Richard Grusin, em 

1999, explica a adaptação do conteúdo de um meio de comunicação para um meio 

seguinte. Com a evolução dos media este fenómeno é melhor exemplificado como “ [...] a 

defining characteristic of new digital media.” (Bolter e Grusin, 2001:45), principalmente 

por ser fundamentado teoricamente por duas lógicas (as quais também são melhor 

exemplificadas por uma era tecnológica): immediacy e hypermediacy. 

Outro conceito relevante, que é tratado como inerente à remediation, é mediation. 

O conceito de “mediation” explica a acção dos media a partir do processo da passagem do 

real para um meio de comunicação, para uma plataforma mediada. “Mediation is the 

remediation of reality because media themselves are real and because the experience of 

media is the subject of remediation.” (Bolter e Grusin, 2001:59) Cada acto mediático é 

uma mediation de outra mediation, segundo estudiosos do tema. “Each act of mediation 

depends on other acts of mediation” (Bolter e Grusin, 2001:55). Cada meio apropria-se de 

um anterior, que segundo alguns entusiastas nunca se manifesta em particular, sem ser uma 

mediation de um antecessor.  

Este fenómeno da comunicação é identificado desde o período Renascentista – com 

a pintura - e posteriormente com a chegada da fotografia e do teatro, evoluções dos meios 
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anteriores. Qualquer novo meio apresenta-se com a lógica de se apropriar de características 

do meio anterior, com o propósito de melhorá-las e trazer novas qualidades. “Each new 

medium is justified because it fills a lack or repairs a fault in its predecessor, because it 

fulfills the unkempt promise of an older medium.” (Bolter e Grusin, 2001: 60)  

As duas lógicas do conceito de remediation: “ […] the logic of immediacy and the 

logic of hypermediacy” (Dobson, 2007: 1) caracterizam-no como um conceito de duas 

faces. Apesar de estarem em unidade para culminar num processo comum, estas duas 

lógicas tem características diferentes. Immediacy apaga as acções humanas que existem 

entre a interface e o utilizador através da “transparência” (cf. Bolter e Gruisin, 2001) ou 

“[…] transparent immediacy is only one of several complexity management strategies 

[…]” (Dobson, 2007: 3) e hypermediacy necessita de aparecer na interface para alcançar a 

sua finalidade “[…] and other ways in which the logic of hypermediacy is used to 

transform substance into form and make ‘the environment practically, ethically or 

aesthetically manageable’ (pag 34).” (Dobson, 2007: 3)  

Hypermediacy é mais facilmente identificada nos media, como por exemplo a 

televisão e os videojogos, meios estes que tornam a interface bastante dinâmica e adquirem 

funções informativas ou de carácter evolutivo. Da forma que a hypermediacy demonstra 

toda a sua função para acontecer, ela necessita de immediacy, que está transparente, entre 

as suas manifestações. “Hypermediacy aims for immediacy of experience too; the 

immediacy is simply defined differently, as the experience of the artefact itself rather than 

the experience of the artefact’s disappearance (p202).” (Dobson, 2007: 5) 

Os meios de comunicação digitais são um grande fenómeno entre os media, 

fundamentalmente no processo de remediation, o qual tem revelado maior aplicação na 

década actual. Através da era digital e virtual, projectos como visitas virtuais a museus 

também fazem com que a pintura beneficie do fenómeno de immediacy (transparência), i.e 

a possibilidade de percorrer algumas salas do Museu do Louvre através da World Wide 

Web, que permite a visualização detalhada e análise das obras e está disponível para 

qualquer utilizador: “ [...] the viewer stands in the same relationship to the content as she 

would if she were confronting the original médium.” (Bolter e Grusin, 2001: 45) A 

interface ainda não tem a mesma perfeição do olho humano, mas os ecrãs de computadores 

atingem gradualmente melhores resoluções. “The computer always intervenes and makes 

its presence felt in some away [...]” (Bolter e Grusin, 2001: 45, 46). É isto que separa o 
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acto mediated do facto real. O utilizador sabe que está a visitar um espaço real através de 

uma interface digital, está consciente de que não se encontra propriamente dentro do 

Museu do Louvre. Contudo, a experiência é tão “transparente” que pode emocionar o 

utilizador com mesma intensidade que este teria caso estivesse fisicamente em frente a tela 

da Monalisa. 

 

“Remediation is, above all, the borrowing and refashioning of the representational practices of 

one media or media form into another, and such practices are constituted as a combination of 

technical choices and ideological positions. The measure of these practices is not a standard 

dictated by any essential features of a technology; it is instead their ability to capture the ‘real’ 

with reference to some cultural standard (pag 201).” (Dobson, 2007: 5) 

 

Apesar de a pintura ser o media antecessor da fotografia, actualmente, através das 

novas tecnologias, existe a possibilidade de ser remediated por outros media e este facto 

explica a “remediation as a reform” (cf. Bolter e Grusin, 2001). Os novos media readaptam 

os media anteriores “[...] take a ‘property’ from one medium and reuse it in another” 

(Bolter e Grusin, 2001: 45). As características são reutilizadas, o meio anterior não pode 

ser apagado totalmente. Existe uma busca pelo passado e pelo futuro simultaneamente 

através da “remodelação” (cf. Bolter e Grusin, 2001) “ [...] within the medium is a especial 

case of remediation, and it proceeds from the same ambiguous motives of homage and 

rivalry [...] ” (Bolter e Grusin, 2001: 49). O conceito remediation tanto nega a 

fundamentação de mediation através da transparência, como multiplica o mesmo processo 

de mediation, através do conceito de hypermediacy. Apesar da dupla lógica de 

remediation: “Hypermedia and transparent media are opposite manifestations of the same 

desire: the desire to get past the limits of representation and to achieve the real.” (Bolter e 

Grusin, 2001: 53) 

 

2.2 – “Immediacy”: a lógica da transparência 

 

O termo “Immediacy” (cf. Bolter e Grusin, 2001) tem sido manifestado desde o 

século XIV. Na era da tecnologia digital o desejo é mais intenso e é melhor exemplificado. 



28 

 

A transparência é uma das lógicas em que este conceito se revela: “ [...] the transparent 

presentation of the real and the enjoyment of the opacity of media themselves.” (Bolter e 

Grusin, 2001:21) Na fotografia e no cinema a transparência revela-se no afastamento do 

autor no resultado.  

Através desta característica é possível compreender a cronologia deste processo 

desde o Renascimento, até a fotografia, televisão e sistemas computacionais, 

nomeadamente na tecnologia digital, quando analisada através do ponto de vista do 

utilizador. O conceito immediacy consiste na remoção dos vestígios do intermediário entre 

o utilizador e o meio, para que estes tenham maior intimidade e envolvimento. É uma 

necessidade, ou um desejo, de tornar a tecnologia mais natural, de uma maneira que o 

espectador tenha a mesma liberdade do seu mundo real no seu espaço virtual (interface do 

desktop, rato, imagens digitais, wireless, entre outros). Esta característica marcante, 

quando o agente humano é apagado, é um tema abordado desde a invenção da fotografia, a 

câmara obscura de Da Vinci e a câmara de Niepce. O processo fotográfico químico e 

mecânico, inclui e exclui o autor simultaneamente (cf. Bolter e grusin, 2001). Segundo 

Stanley Cavell (1979): 

 

In examining automatic reproduction and the artist as a creative agent, Stanley Cavel (1979) 

expanded on and revised Bazin: ‘Photography overcame subjectivity in a way undreamed of 

by painting, a way that could not satisfy painting, one which does not so much defeat the act of 

painting as escape it altogether: by automatism, by removing the human agent from the task of 

reproduction (Stanley Cavell, 1979).’ (Bolter e Grusin, 2001:26) 

 

Outros autores como Bazin também apontam a fotografia como a perfeição da 

perspectiva linear, que através do automatismo provoca a remoção dos métodos manuais, o 

afastamento do agente da forma final. Na Geometria Cartesiana da computação gráfica não 

é diferente, o agente humano também é apagado. “In both cases, the human agent is erased, 

although the techniques of erasure are rather different.” (Bolter and Grusin, 2001:27) O 

trabalho inicial envolve a acção humana, objectivamente a introdução dos algoritmos 

matemáticos ou programação. Após esta intervenção a máquina trabalha de forma 

independente do programador. Ocorre mais uma vez a exclusão do autor de forma ainda 

mais enfática. Os programadores trabalham para que os seus vestígios presenciais sejam 



29 

 

removidos. Os sistemas operativos são construídos para agilizar os processos manuais, tal 

como a leitura de linguagens gráficas. A partir do momento em que a máquina fica 

responsável pela transformação destes elementos na geração de outros, isto significa que o 

agente humano já foi apagado e não se faz presente nesta execução.  

É importante ressaltar a diferença entre a fotografia e a computação gráfica, no que 

diz respeito ao processo de exclusão do agente humano. Apesar de tratar de dois processos 

mecânicos e químicos, a fotografia envolve um processo natural pelo facto da entrada de 

luz no obturador. Em contrapartida, o processo gráfico não tem nenhum factor ligado à 

Natureza: “ [...] except in the sense that nature steers the electrons inside the computer 

chips.” (Bolter e Grusin, 2001:27) A imagem estática cria maior afastamento do espectador 

enquanto na imagem em movimento, como nos desenhos animados, os frames por segundo 

aproximam mais o espectador e criam uma maior interacção. Como uma forma híbrida 

desta intersecção obtêm-se a fotografia digital, ou fotorrealismo: “ [...] that combines and 

reconfigures these two kinds of automaticity.” (Bolter e Grusin, 2001:28) Quanto menos 

estática a imagem, maior se revela o conceito de immediacy: “If immediacy is promoted by 

removing the programmer/creator from the image, it can also be promoted by involving the 

viewer more intimately in the image.” (Bolter e Grusin, 2001:28) A animação por 

computador também é uma estratégia para se alcançar esta teoria.   

Na linha tecnológica dos novos media também estão caracterizados os videojogos, 

os quais ficam sob o controlo do espectador, ou seja, o videojogo é um meio de 

comunicação que trabalha em convergência com a lógica de immediacy. Apesar de todas as 

tentativas deste fenómeno de levar o espectador até outra realidade, isto ainda faz parte de 

um conjunto de “crenças” (c.f Bolter e Grusin, 2001) dos entusiastas. A transparência e a 

imersão, como por exemplo na RV [realidade virtual], não são suficientes para que os 

utilizadores creiam nestas premissas. Este “desejo histórico” (c.f Bolter e Grusin, 2001) faz 

parte do processo de apropriação mútua do conceito “remediation”. 

 

2.2.1 - Realidade Virtual : “immediacy” de Bolter e Grusin 

 

Para Bolter e Grusin, a RV [realidade virtual] é o melhor exemplo da lógica 

transparente de “immediacy”. “Finally, virtual reality has become a cultural metaphor for 
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the ideal of perfect mediation, and other media are now being held to the standard 

supposedly set by virtual reality.” (Bolter e Grusin, 2001:161) A RV representa a máxima 

interacção da interface entre utilizador e sistema computacional. “[...] the goal of virtual 

reality is to foster in the viewer a sense of presence (c.f Hodges et al. 1994).”  (Bolter e 

Grusin, 2001:22) Transportar momentaneamente o utilizador do seu habitat real para o 

mundo virtual, transformar sua realidade: “ [...] as her own visual world (c.f Hodges et al. 

1994).” (Bolter and Grusin, 2001:22) A ideia central é que o espectador tenha uma 

sensação contínua sem rupturas.  

Para Bolter e Grusin e outros entusiastas, na RV a experiência vai além das 

possibilidades de outros meios: “at the heart of VR [virtual reality] is an experience – the 

experience of being in a virtual world or remote location (c.f Howard Rheingold).” (Bolter 

e Grusin, 2001:22) A RV foi enfatizada posteriormente a IA (Inteligência Artificial), que 

foi sugerida na década de 50. “Just as artificial intelligence has served as the paradigm of 

the computer as symbol manipulator, virtual reality is now the paradigm for the computer 

as a graphics engines – even though the number of practical applications for virtual reality 

remains relatively small.” (Bolter e Grusin, 2001:161) 

As experiências mais extremas podem ser desenvolvidas por esta tecnologia e 

fazerem-se sentir dentro dela. “Not only can you see DNA, you can experience what it’s 

like to be a molecule (quoted in Ditlea 1989, 97).” (Bolter e Grusin, 2001:22) Os 

aficionados definem a estrutura da RV como a ausência de interface “ [...] Virtual Worlds: 

No interface to Design. (Meredith Bricken 1991) ” (Bolter e Grusin, 2001:23) O utilizador 

pode controlar a sequência das imagens, pode alterar seu ponto de vista, tornar-se mais 

imerso. O tipo de dispositivo faz toda a diferença, este facto justifica o capacete, descrito 

pelos autores, que era o dipositivo usado para a RV. O capacete envolve todo o ângulo de 

visão do utilizador, de uma forma que este estava totalmente inserido neste contexto, sem 

possibilidade de visão exterior. O utilizador fica imerso neste universo por completo. 

 

2.3 – “Hypermediacy” 

 

O conceito de hypermediacy representa a outra face de immediacy no processo de 

remediation, porém com uma fundamentação contrária. “Like the desire for transparent 
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immediacy, the fascination with media also has a history as a representational practice and 

a cultural logic.” (Bolter e Grusin, 2001:31) Com características opacas, pelo facto de ser o 

paralelo entre o real e o mediated, ao contrário de immediacy, a hypermediacy precisa de 

emergir e ser notada, mas a autonomia da máquina recai sobre a transparência do processo:  

 

“Where immediacy suggests a unified visual space, contemporary hypermediacy offers a 

heterogeneous space, in which representation is conceived of not as a window on to the world, 

but rather as ‘windowed’ itself – with windows that open on to other representations or other 

media.” (Bolter e Grusin, 2001:34) 

 

 Hypermediacy, recai na opacidade, o oposto de immediacy. Caracterizado como 

heterogéneo, este processo estende a sua estrutura visual “enjanelada” (cf. Bolter e Grusin, 

2001) da “World Wide Web” para outros meios. Actualmente aproxima a televisão e os 

meios gráficos dos resultados dos media virtuais. Por exemplo no caso dos telejornais, 

enquanto a notícia é apresentada, abrem-se janelas no rodapé do ecrã com as notícias 

seguintes ou com mensagens de telespectadores, que as enviam através dos canais de 

comunicação do programa. Nos meio gráficos os jornais já se estão apropriando deste 

estilo, com a incorporação de uma interface gráfica semelhante à dos meios electrónicos, 

através de uma diagramação mais moderna e dinâmica, num estilo hypermediated (cf. 

Bolter e Grusin, 2001). Através desse universo possibilitado pela hypermediacy alcança-se 

o objectivo de opacidade e interactividade com os utilizadores. É possível notar a presença 

do hypertext, que nos remete para as novas tecnologias e que propicia um contacto mais 

dinâmico e personalizado com o utilizador e portanto com maior interacção: “ [...] 

television news programs also show the influence of the graphical user interface when they 

divide the screen into two or more frames and place text and numbers over and around the 

framed video images.” (Bolter e Grusin, 2001:40 e 41) 

 

 

 

 

 



32 

 

2.4 – A meta teorização de Bolter e Grusin em uma nova geração 

  

“Computer games are delivered on a variety of platforms, which are themselves multiply 

remediating artifacts: arcade machines, video units that connect a television set, CD-ROM (or 

DVD) applications for desktops computer, games sites and servers on the internet to be 

received by desktop computers or televisions with set-top boxes, and portable games units. In 

all their forms and with all their modes of delivery, digital games illustrate the 

commodification of the computer.” (Bolter e Grusin, 2001:89) 

 

 Jay David Bolter e Richard Grusin na monografia: Remediation – Understanding 

New Media, obra bibliográfica basilar desta dissertação, com a primeira edição em 1999, 

teorizam sobre um campo altamente evoluído nos últimos dez anos. Com a presença quase 

ubíqua da rede e o crescimento exponencial da indústria de videojogos, o mercado veio a 

crescer em grandes dimensões. As novas tecnologias, a internet, as mudanças 

socioculturais e económicas do sector criaram um ambiente perfeito de expansão da gama 

de jogos, dispositivos, desenvolvimento de tecnologias, envolvimento com o utilizador, 

aumento de players, uma reviravolta do segmento que culminou numa nova geração. 

Apesar do autor Richard Grusin já ter escrito, posteriormente a Remediation, uma obra 

mais emergente – “Premediation: Affect and Mediality After 9/11” (2010) – o foco desta 

“comparação” refere-se ao primeiro livro escrito pela juntamente à Bolter.  

 Bolter e Grusin utilizam o termo Computer Games (cf. Bolter e Grusin, 2001) para 

descrever jogos executados em hardwares. A abordagem gira em torno das tão antigas 

“arcade machine” (cf. Bolter e Grusin, 2001), consolas, pc’s e dispositivos para RV 

[realidade virtual]. Actualmente, a quantidade de dispositivos é expressivamente maior, os 

quais foram referidos anteriormente, i.e: múltiplas consolas (Xbox, Wii, Play Station), 

PDA’s, pc’s, jogos portáteis (PSP, Nintendo DS), telemóveis, tablets. Através destas 

evoluções do mercado e das novas tecnologias a retórica do conceito remediation evolui 

em conjunto. Os Computer Games (cf. Bolter e Grusin, 2001) apropriam-se de novas 

aplicações, assim como outras evoluções tecnológicas redesenham o segmento e 

enriquecem o campo para a análise e debate do tema.  

 O processo de remediation ganha cada vez mais espaço nas novas tecnologias. A 

reconstrução, o empréstimo do meio antecessor - algumas das bases do fenómeno – 
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acontecem com maior velocidade do que aconteciam há dez anos atrás. A evolução dos 

meios, assim como a quantidade de informação remediated, sofreram uma mudança 

colossal. Com as novas tecnologias outras formas de interagir foram desenvolvidas. Ou 

seja, o conceito continua a ser aplicado da mesma forma, mas mudaram os parâmetros e as 

envolventes externas. A abordagem do tema feito por Bolter e Grusin, actualmente é 

analisada por outros autores que teorizam sobre alguns subtemas do livro, como Stéphane 

Natkin em 2006. Em nenhum momento Bolter e Grusin ficam desactualizados, mas sim 

enriquecem o debate de ideias com as suas teorias complementares, totalmente aplicáveis 

nos dias de hoje. 

 

2.5– “Computer Games” de Bolter e Grusin e “Games Everywhere” de Natkin 

 

2.5.1 – Análise cronológica de Bolter e Grusin 

 

Bolter e Grusin fazem uma abordagem cronológica dos videojogos. Descrevem as 

“arcade machines”, grandes máquinas que ficavam principalmente alocadas em espaços 

públicos, i.e cafés e salões de jogos, como os primeiros jogos electrónicos a aparecerem no 

mercado, inicialmente, na década de 80, com nenhum aperfeiçoamento de interface 

gráfica. Apenas na década de 90 se verificaram algumas evoluções, principalmente no que 

se refere à tecnologia, design gráfico e género de jogo. Os autores consideram os jogos e os 

seus espaços sociais, também definidos como cyberspaces, praticamente extintos hoje em 

dia, já que foram sendo substituídos socialmente por outros modelos. Bolter e Grusin 

definiram os seus pontos de vista sobre quais os aspectos sociais em que os jogos de 

“arcade” e consolas (chamados de video games) afectaram os utilizadores: 

 

“Arcade games and video games have not exploited the possibilities of interactive narrative as 

have the computer games, however, probably because the arcade and the living room are too 

public and noisy. Interactive narrative games favor a single user with the time and the solitude 

to solve puzzles and make choices. These more thoughtful games remediate film rather than 

video.” (Bolter e Grusin, 2001:94) 
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Os autores definiram arcade como máquinas alocadas a espaços públicos, 

videojogos como consolas para áreas comuns das residências dos utilizadores - mesmo 

sendo áreas comuns representam locais muito mais íntimos que os espaços das arcades - e 

computer games como sendo qualquer jogo electrónico executados em hardwares. Tendo 

em conta as considerações anteriores, a falta de sucesso das arcades e das consolas de 

videojogos foi atribuída ao facto de habitualmente estarem alocados em locais com mais 

pessoas, que perturbam a calma para a execução dos jogos. Ao mesmo tempo, atribuem 

sucesso aos pc’s, principalmente por serem jogos jogados individualmente em locais 

privados, como o quarto do utilizador, onde é permitido tempo e tranquilidade para 

resolvê-los. Este modelo de jogo – individual - pode até ser descrito como uma 

“redefinição do espaço social” (cf. Bolter e Grusin, 2001), também podendo ser incluído 

neste conceito jogos de consola com poucos jogadores, quando isoladas as outras pessoas 

que estejam neste espaço social onde se encontram estes terminais (refere-se 

principalmente à géneros de jogos que isolam as pessoas além das quais estão a jogar com 

os respectivos comandos). Bolter e Grusin atribuem aos jogos em rede uma verdadeira 

mudança social, i.e comunidades virtuais, só possível graças ao crescimento do mercado 

das novas tecnologias, ao maior acesso aos portáteis e à rede quase ubíqua.  

Actualmente as abordagens sobre o tema videojogos já excluem as “arcade 

machines”, pois são máquinas pouco usadas actualmente e muito ultrapassadas. Os outros 

terminais estão cada vez mais inseridos nos espaços públicos, se pensado que a lógica da 

tecnologia sem fios é proporcionar ao utilizador cada vez mais liberdade. Seja dentro de 

casa ou em outros locais como universidades, aeroportos, etc. O objectivo é que o 

utilizador possa dispor desta tecnologia em todo e qualquer lugar. É para este caminho que 

a evolução tecnológica caminha. Identifica-se aqui um paradoxo quanto à perspectiva de 

Bolter e Grusin referente ao espaço social versus o sucesso dos jogos e dipositivos. 

Nos últimos dez anos o panorama mudou e os espaços sociais delimitados pelos 

videojogos são diferentes. As consolas com sensores ou comandos sem fios já permitem 

mais de dois jogadores por terminal, juntamente com o aumento da quantidade de 

computadores pessoais com tecnologia sem fios. Com todas estas evoluções os jogadores 

já podem encontrar-se todos juntos em qualquer divisão da casa, cafés ou até espaços 

públicos, sendo criado um conceito oposto ao analisado por Bolter e Grusin: a inclusão no 

espaço social. Isto, se analisado pela perspectiva do grupo em estar em rede, cada um com 
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os seu próprio dispositivo. “Although most teens play games by themselves at least 

occasionally, just one-quarter (24%) of teens only play games alone, and the remaining 

three-quarters of teens play games with others at least some of the time.” (ISFE, 2005:iii) 

 

2.5.2 - “Games Every Where” – immediacy de Natkin 

 

Uma obra de 2006, mais recente sobre o tema, do autor Stéphane Natkin aborda os 

videojogos numa perspectiva mais contemporânea e oferece um substrato para um embate 

da visão de Bolter e Grusin. “The next generation of games uses two major technological 

evolutions: the cross-media platform and the distribution of intelligent sensors and 

actuators.” (Natkin, 2006: 69) 

Actualmente a ideia dos videojogos já se expande até ao mundo real. As 

possibilidades do indivíduo fazer parte do universo virtual dos videojogos crescem 

exponencialmente. São tantas as novidades e interactividades, que muitas delas acabam por 

não obter sucesso e ter uma duração efémera. Os utilizadores têm uma oferta exacerbada e 

por isso tornam-se cada vez mais exigentes, não se contentando com produtos menos 

emergentes, acabam por procurar por produtos com maior immediacy. Hoje em dia, para 

um videojogo ter sucesso, não basta ser interessante. Características como a immediacy, 

criatividade, estrutura e hypermediacy, são cada vez mais procuradas.  

As consolas já possuem ligações de internet, daí que o jogador possa, i.e fazer uma 

competição desportiva compartilhando o resultado na web sem sair de casa ou conduzir um 

protótipo de um carro de Formula 1, participando numa corrida com outros ‘pilotos’ - em 

qualquer lugar do mundo - dentro da sala de estar de sua própria casa. Outro grande 

impacto do momento, vai para além das consolas: são os múltiplos terminais e a 

convergência entre os media: pc’s, telemóveis, PDA’s, tablets, Tv’s interactivas, etc.  

Os sensores inteligentes, que podem ser distribuídos por vários locais e, através de 

câmaras, é feita a leitura das necessidades dos utilizadores - respondem em tempo real – 

fazem parte desta nova geração. Muitos videojogos já possuem esta tecnologia, criam o 

avatar do utilizador dentro da interface do jogo e através dos sensores são comandados, 

respondendo aos movimentos reais. A tecnologia da internet sem fios, ou como se pode 

chamar a “era sem fios” em que se vive actualmente, é a inovação que permite que 
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aconteçam exemplos como dos sensores. Nesta modalidade, dos avatares comandados 

pelos sensores, o jogador não está com o campo de visão completamento imerso no jogo – 

como na RV - mas a liberdade de movimentos e a leitura feita pela máquina conduz os 

jogadores à transparência da interface, o desejo de “immediacy” é tão forte como na RV de 

Bolter e Grusin. “These technologies lead to a new level of interaction between real and 

virtual world: the intelligent and distributed applications manage an image of the real 

world and are able to directly interact asynchronously with the real world.” (Natkin, 

2006:70) O cross-media é uma estratégia mediática com bastante expressão no sector, que 

permite uma comunicação alargada e aliada às novas tecnologias e percorre os inúmeros 

terminais (dispositivos) mantendo contacto com o utilizador.  

As novas tecnologias também fazem evoluir a dinâmica dos MMOG’s (Massively 

Multiplayer Online Games), “[…] the player stays in constant contact with the game 

universe.” (Natkin, 2006:70) Intercalando a quantidade de terminais numa plataforma 

unificada com o cruzamento do mundo real com o virtual, os jogos tornaram-se muito mais 

estimulantes. O jogador pode receber mensagens por correio electrónico ou telemóvel para 

lutar contra inimigos quando está a andar nas ruas da sua cidade real, ou a meio da tarde de 

um dia qualquer é chamado para uma tarefa do seu grupo virtual de mafiosos.“Permanently 

connected to the virtual universe by na entire panoply of appliances, the player could 

interact with the game world using all of the interfaces at his disposal: from the keyboard 

of his mobile telephone to the joystick of his console.” (Natkin, 2006:70) Os jogos pró-

activos e “alternate reality games (ARG’s)” (c.f Natkin, 2006) são mais duas modalidades 

actuais, utilizam-se do cross media para imergir o utilizador dentro do mundo virtual. 

Alguns lançamentos duraram menos de um ano por não terem um número expressivo de 

utilizadores.  

O último estágio de interactividade são os chamados “ubigames” (“Jogos Ubíquos) 

(c.f Natkin, 2006), muitos deles jogados através dos telemóveis, que promovem a busca de 

objectos virtuais distribuídos por uma cidade real. Através de outras fontes (correio 

electrónico, Televisão interactiva, mensagens de telemóvel, etc.) o utilizador participa em 

operações secretas pelas ruas do seu bairro. Algumas aplicações muito ousadas não 

conseguiram ser lançadas porque a interactividade tem limites e algumas delas tentaram 

inovar além das possibilidades entre mundo real e virtual, pelo que não foram funcionais e 

perderam para concorrentes com propostas mais interessantes.  
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Uma das ideias de Natkin é demonstrar as características desta interactividade entre 

utilizadores e o mundo virtual, com a particularidade de não utilizar meios convencionais 

para esta relação, i.e rádio, televisão. Além dos dispositivos a transformação social 

promove: “[…] the construction of semantic relatioships between the real and the virtual 

worlds.” (Natkin, 2006:75) O autor numera os passos de um caminho que leva a um 

mundo real completamente integrado no mundo virtual, numa era em que os meios de 

comunicação mais formais também participem neste mundo:  

 

“Ten years from now, at most, the development of telecommunication infrastructure will 

supply majority of western and southeast Asian living rooms with high-speed networks, with 

or without wires, supplying a mixture of phones, television, and Internet. The users of this 

infrastructure will be ripe for a new type of media, as will be the producers and creators.” 

(Natkin, 2006:76) 

 

O autor defende uma era com uma existência paralela ao mundo real, na qual 

haverá canais interactivos que noticiam os acontecimentos do mundo virtual. As pessoas 

viverão entre estes dois universos, os videojogos serão muito mais interactivos e farão 

parte da vida dos cidadãos. O mundo será repleto de câmaras para identificar os sensores e 

viver-se-á num mundo inteligente.  
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Capítulo III 

Estudo de caso Star Wars 

 

3.1 – Filme1  

 

A saga Star Wars é uma “Space Opera” americana que foi transformada numa série 

de seis filmes, divididos em duas trilogias. O autor da obra, George Lucas, na década de 

70, escreveu seis roteiros sobre a saga e iniciou as produções, por motivos de budget, a 

partir do episódio de número IV: Star Wars, como foi nomeado inicialmente e mais tarde 

recebeu nova nomeação: “A New Hope”. Nos seis anos após a primeira realização, com um 

intervalo de três anos entre cada filme, George lançou, a dar continuidade ao primeiro 

episódio, os números V “Empire Strikes Back” e VI “Return of the Jedi”. A obra 

cinematográfica de Lucas foi o precursor dos blockbusters americanos pelo facto de ter 

conquistado a maior bilheteria até então e um colossal sucesso entre o público e críticos.  

Na década de 90 George Lucas volta a produzir os primeiros roteiros que tinha 

escrito quando lançou a segunda trilogia: I “The Phantom Menace”, II “Attack of the 

Clones” e III “Revenge of the Sith”.  

 

 

 

_________________ 

1Para explicação deste capítulo baseou-se nas seguintes fontes: Lego Company - http://aboutus.lego.com/en-US/default.aspx, XR - 

http://www.xr.pro.br/Ficcao_Cientifica.htm, Revista Época: Entrevista da Semana -    

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI10072-15295,00.html, Lego Video Games - http://videogames.lego.com/en-

us/Default.aspx, Star Wars - http://www.starwars.com/, rua: Revista Universitária do Audiovisual - 

http://www.ufscar.br/rua/site/?p=2234 e Prima Games - 

http://www.primagames.com/guides/?keyword=star+wars&platform=&format=&sort=nos filmes das duas trilogias Star Wars, os quais 

foram assistidos, e nos videojogos Lego Star Wars: The Complete Saga. 
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1 - Starwars.com 

 

A saga Star Wars foi escolhida como objecto de análise desta dissertação devido ao 

estrondoso sucesso como um filme do género de ficção científica e acção. Uma produção 

cinematográfica que participou numa época inicial da introdução do digital no cinema em 

busca da lógica transparente de immediacy. A história explora os fenómenos de 

hypermediacy e remediation numa década que estes conceitos eram quase desconhecidos, 

além da pouca tecnologia que disponível para desenvolvê-los no grande ecrã. Mais que 

uma produção cinematográfica, Star Wars tornou-se uma franquia poderosa com 

subprodutos na literatura, jogos electrónicos, blocos, jogos de tabuleiro, desenhos 

animados, bandas desenhadas, entre outros.  

Esta produção transpôs uma fase do cinema e foi um divisor de águas do sector. 

Revolucionou campos fundamentais, i.e efeitos sonoros, visuais e efeitos especiais. Criou o 

conceito chamado de “blockbuster”, que corresponde as grandes produções 

cinematográficas, com budgets milionários, grandes campanhas de marketing e 

merchandising. A saga conquistou fanáticos em todo o mundo e pessoas de todas as 

idades. As crianças que viram Star Wars na primeira trilogia, depois de adultas puderam 

acompanhar a segunda fase, portanto Star Wars esteve presente durante toda a vida de 

milhares de pessoas nos quatro cantos do planeta terra.  
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A escolha do Episódio IV do filme Star Wars deve-se ao facto de ser a primeira 

produção de George Lucas, precursor de todo o sucesso da saga. Este episódio ocupa um 

lugar muito importante dentro da história de sucesso da série. Foi neste filme onde foram 

feitos os principais ajustes, como áudio e edição. Além de ter sido o que habitou em 

primeiro lugar o imaginário de todos os fãs.  

 

3.1.1 – Enredo Geral 

 

A trama de Star Wars acontece numa galáxia, muito distante, a “República Galáctica”, 

a qual integra muitos planetas, mais tarde reorganizada como “Império Galáctico”, aonde 

pessoas e alienígenas misturam-se. Os dróides são os robots inteligentes que servem os 

seus proprietários, os mais conhecidos são o R2-D2 e o C-3PO.   

A Força é um elemento fundamental na história, é a energia dominante do enredo mas 

apenas está disponível para alguns personagens, que por conseguinte adquirem poderes 

sobrenaturais. Seguindo a dicotomia entre o bem e o mal, a Força tem o seu lado negro, 

que leva o personagem para o lado do mal. Os Jedi são os personagens do bem e os Sith e 

Jedi negros compõem os personagens do lado do mal.  

A história gira em torno da vida do personagem Anakin Skywalker, a partir dele 

surgem todas as amarras da trama. Anakin é treinado por um Jedi, “Qui-Gon Jinnn”, 

previsto por uma profecia para equilibrar a Força. Quin-Gon Jinn é morto pelo Lorde Sith 

Darth Maul e quem dá continuidade ao treino de Anakin é Obi-Wan Kenobi. Através da 

passagem de Anakin para o lado negro da Força provocada pelo Senador Palpatine, 

Anakin é procurado para proteger o planeta Naboo, que está sob ataque. A governante de 

Naboo, a Rainha Padmé Amidala, e Anakin apaixonam-se, casam-se secretamente e ela 

engravida. Através de uma visão de Anakin, segundo a qual a mulher morreria no parto, 

Anakin é convencido por Palpatine a partir para o lado negro para salvar a vida de Padmé. 

Assim Anakin tornou-se o Sith Darth Vader. De seguida a fim de exterminar a ordem Jedi, 

Darth Vader trava uma batalha com Obi Wan, o seu próprio treinador. Obi Wan derrota o 

seu ex-discípulo que é abandonado, com os membros amputados, à beira de um rio de lava. 

Salvo por Palpatine e colocado numa armadura mecânica, Vader continua a sua destruição. 
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Padmé morre ao dar a luz aos gémeos Luke e Leia. Eles são criados cada um com uma 

família diferente e sem o conhecimento de Darth Vader.  

Vader constrói a “Estrela da Morte”, uma estação espacial gigante que tenta acabar 

com o grupo do bem, a “Aliança Rebelde”. O Sith captura a Princesa Leia Organa, que 

roubara os planos da sua estação espacial e os guardara dentro do dróide R2-D2. Leia 

implanta uma mensagem de socorro em R2 e os envia para Tatooinne dentro de uma 

cápsula. Chegando lá, os dróides são adquiridos por Luke Skywalker e os seus tios 

adoptivos. Quando Luke foi limpar o R2, accionou, por acaso, a mensagem de Leia que 

pedia ajuda à Obi-Wan Kenobi. Luke e os dróides vão a procura do ermitão chamado Ben 

Kenobi. Os dois conversam sobre Anakin, Ben contou que ele era pai de Luke e foi morto 

por Darth Vader. Ben e Luke contratam Han Solo e Wookiee Chewbacca para serem 

transportados pela velha nave espacial do contrabandista para Alderaan, e logo descobrem 

que o planeta foi destruído pela “Estrela da Morte”, era a terra natal de Leia. Atraídos pelo 

raio motor para dentro da estação espacial do Sith, é travado um combate entre Vader e 

Obi Wan, no qual este último morre, numa luta de sabres de luz, para libertação do seu 

grupo, os quais escapam para ajudar os rebeldes a destruir a “Estrela da Morte”. Luke, com 

a ajuda de R2 e Solo, destrói a estação dos Sith. 

Uns anos mais tarde Luke começa a aperceber-se dos seus poderes, também pela sua 

descendência e, juntamente convencido pelo espírito de Obi Wan, encontra Yoda, que o 

vai treinar para ser um Jedi. Neste período de treino, Vader encurrala Han e Leia, Luke 

parte para ajudá-los, abandonando Yoda, mesmo com o apelo desesperado do espírito de 

Obi Wan e de seu treinador, que temiam que Luke partisse para o lado negro. Luke 

consegue salvar Han das mãos de Jabba the Hutt e volta ao treino um tempo depois, 

encontrando Yoda à beira da morte. No leito da morte, Yoda faz revelações importantes, 

conta que Vader é pai de Luke e que terá de lutar contra ele para se tornar um Mestre Jedi e 

divulga que a Princesa Leia é sua irmã gémea. Luke envolve-se numa batalha com o pai 

Vader, à frente de Palpatine, que pretende que o filho mate o seu progenitor e venha para o 

lado negro da Força. Luke abdica de ser assassino do pai, temendo ser preenchido pela 

maldade do lado negro e mostra toda a sua lealdade para com os Jedi. Palpatine parte para 

matar Luke, esta cena desperta Anakin em Vader, que é ferido mortalmente na luta. 

Recuperado do mal, Anakin Skywaker morre e Luke torna-se um Jedi. Paralelamente os 
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rebeldes destroem a “Estrela da Morte” e consequentemente o Império, de forma 

definitiva. 

 

3.1.2 - Narrativa e o Género Literário 

 

Star Wars possui uma narrativa linear, apesar da alteração dos lançamentos das 

trilogias, segue uma sequência nos factos. Respeita uma narrativa épica, poética e baseada 

em arquétipos mitológicos realocados na ficção científica. Aliado ao tema central é 

composto por subtemas e conceitos para o desenrolar numa trama interessante: o herói, o 

par romântico, o vilão, as lutas, as relações familiares, entre outros. Apresenta um cenário 

classificado como “Fantástico” (Valério, 2004). A narrativa, comum ao género de ficção-

científica, é uma dicotomia entre o bem e o mal.  

O género de ficção científica (Valério, 2004) tenta convencer o público que aquela 

história poderia ser possível, segundo às suas explicações científicas. Muitas características 

dos filmes deste género são completamente impossíveis, i.e o som propagado no espaço, a 

velocidade das naves e outros elementos e o envolvimento do ser-humano numa batalha 

galáctica.  

 

3.2 – Episódio IV: Star Wars  - “A New Hope” (1977) 

 

O ‘Episódio IV’ foi o primeiro filme lançado na década de 70, exactamente em 1977, 

nomeado Star Wars e mais tarde renomeado ‘A New Hope’. George Lucas não tinha a 

mínima ideia do sucesso que viria a fazer, portanto achou que não teria oportunidade de 

realizar os outros filmes da sequela. Este episódio é o quarto, o primeiro da segunda 

trilogia. É o precursor dos blockbusters americanos, que consistem em grandes produções 

cinematográficas do cinema hollywoodiano, com vasta campanha de marketing e 

merchandising.  
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2 - Cartaz do Filme Star Wars a New Hope (edição masterizada) 

 

Darth Vader captura a Princesa Leia acusado de roubar os planos do projecto secreto 

imperial e fazer parte da “Aliança Rebelde”. Leia implantou os planos dentro do dróide 

R2-D2, o qual, juntamente com seu companheiro C-3PO, são enviados para o planeta 

Tatooine para pedir ajuda a Obi-Wan Kenobi. Em Tatooine são capturados pelo Jawas, que 

os levam para serem vendidos para a população. São escolhidos por Luke Skywalker e 

pelo seu tio adoptivo Owen Lars, que os levam para casa. Owen pede que Luke limpe os 

dróides e, é neste momento que Luke acciona, por descuido, algo no R2-D2 que emite a 

imagem com áudio em que Leia suplica por ajuda à Obi-Wan Kenobi. Intrigado, Luke não 

diz nada aos tios e segue à procura de um ermitão de nome Ben Kenobi. Na noite antes de 

partir à procura de ajuda, R2-D2 desaparece, Luke e C-3PO vão à sua procura e no 

caminho são atacados por Tusken Raiders, é quando aparece Ben Kenobi para os salvar. 

Ben assiste à mensagem de Leia e diz que precisam viajar até Alderaan. Preocupado 

com a opinião dos tios, Luke resiste à viagem e volta para sua casa à procura da família. 

Quando lá chega só vê destruição e morte, provocadas pelos Stormtroopers do Império. 

Com a morte dos tios decide partir com Ben Kenobi. Em Mos Eislei, Luke, Kenobi e os 

dróides encontram um piloto, contrabandista, que os levará a Alderaan, chamado Han Solo 
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e seu co-piloto Chewbacca. Na saída tiveram problemas com as tropas imperiais, mas 

conseguem escapar, a bordo da nave Millennium Falcon, de Han Solo.  

Durante o tempo da viagem a Alderaan, a Princesa Leia é torturada para revelar o local 

de base dos rebeldes e Vader faz explodir o planeta de Leia para demonstrar todo o seu 

poder. Paralelamente, Kenobi começa a ensinar a Luke técnicas Jedi e quando chegam 

perto de Alderaan, que fora exterminado, são atraídos por um raio tractor para dentro da 

“Estrela da Morte”.  

Após se tentarem esconder no compartimento onde Solo guardava os seus 

contrabandos, conseguem enganar os Stormtroopers e vão ao encontro da Princesa Leia. 

Enquanto Obi arranjava o raio tractor da Millennium, Solo, Chewbacca, Luke e os dróides 

procuravam resgatar a Princesa. Ao mesmo tempo, para proteger a Princesa, Kenobi entra 

em uma luta com Vader e é morto. A Millennium Falcon escapa, mas começa a ser seguida 

para o Império descobrir a localização da “Aliança Rebelde”. 

Os rebeldes atacam a “Estrela da Morte” baseados nos planos que Leia escondeu no 

R2-D2. Luke e outros rebeldes enfrentam Tie Fighters do imprério. Han, desiste da 

batalha, mas na última hora volta atrás de sua decisão e segue para proteger Luke de 

DarthVader. Luke consegue seu objectivo, acertando o alvo numa batalha emocionante. A 

“Estrela da Morte” explode, mas Vader não morre, conseguindo escapar. O trio vencedor é 

condecorado pela Princesa Leia. 

 

3.2.1 - Personagens centrais Episódio IV – “Uma Nova Esperança” 

 

Os principais personagens deste episódio são os que aparecem na trama e também 

Anakin Skywalker, o personagem chave de todo o enredo em todos os filmes. Portanto 

Anakin também será descrito logo em seguida. 
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Anakin Skywalker 

 

Anakin Skywalker é o protagonista da história, o herói. Anakin é um mártir dentro 

da narrativa. Não tinha pai e morava em Tatooine com a mãe, era escravo e possuía muitas 

habilidades com mecânica. Construiu o C-3PO e foi encontrado por Qui-Gon Jinn e 

treinado pelo Mestre Jedi. Conhece Padmé Amidala e logo num duelo, seu Mestre Jedi é 

morto por Sith Darth Maul, o qual é derrotado por Obi-Wan Kenobi. Anakin seria o 

equilíbrio da Força, o “Escolhido”. Shmi – mãe de Anakin – foi morta por Tusken raiders. 

Anakin, muito furioso, mata todo o “povo da areia” deste acampamento, mesmo mulheres 

e crianças. Mais tarde, num duelo, Anakin perde um braço. De seguida casa-se com 

Padmé. Quando rebentam as guerras clónicas, Anakin e Obi-Wan tornam-se os maiores 

heróis. Anakin começa juntar-se à Palpatine e ao lado negro da Força. Já passado para o 

lado do mal, num grande duelo, Obi-Wan amputa os membros de Anakin e deixa-o à beira 

da morte, conseguindo sobreviver porque veio a implantar uma armadura. Assim Anakin 

se transforma em Sith Darth Vader e passa a vida a controlar o Império Galáctico. Mais 

tarde envolve-se num grande duelo com Luke e é derrotado. Por fim morre nos braços de 

Luke e seu corpo é cremado voltando a ser um espírito da Força. 

 

 Luke Skywalker  
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Luke Skywalker, filho de Anakin Skywlaker e Padmé Amidala, órfão que fora 

separado da sua irmã gémea para ser protegido de seu pai, Darth Vader. É o personagem 

principal da segunda trilogia. Com vinte anos, quando Owen compra os dróides, R2-D2 e 

C-3PO, Luke descobre a mensagem implantada pela Princesa Leia, suplicando a ajuda de 

Obi-Wan Kenobi. Nesta conversa Luke descobre que seu pai era Anakin Skywalker e fora 

morto por Darth Vader. Luke decide juntar-se a Ben e os dois partem com Han Solo para 

Alderaan. A nave é atraída para dentro da “Estrela da Morte”, alguns conseguem fugir mas 

Obi Wan é morto por Vader. Luke volta travar uma batalha e destrói a “Estrela da Morte” 

sendo o vencedor. 

  

Obi-Wan Kanobi 

 

 

                                      

Obi-Wan Kenobi, personagem secundário, muito importante para a história. Um 

dos únicos personagens a estar presente nos seis episódios. Obi Wan é encontrado por 

Luke Skywalker e os dois partem a procura de Leia. Obi-Wan dá a Luke o sabre de luz de 

seu pai. Quando atraídos à “Estrela da Morte”, após a partida dos companheiros à procura 

de Leia, fica a tratar do raio tractor da nave. Neste momento em duelo com Vader é morto 

e mais tarde com um alto nível da Força guia Luke ao extermínio da estação espacial de 

Vader.  
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Yoda 

 

              

Personagem secundário e fictício, sábio Mestre Jedi, com 66 centímetros, do sexo 

masculino e pertencente a uma raça, Yaddle, algo enigmático. O seu discípulo de maior 

importância foi Luke Skywalker. Tinha grande habilidade com o sabre de luz. Yoda falava 

de uma forma invulgar, fazia a seguinte construção: objecto – sujeito – verbo. Yoda era 

tido como um ser afectuoso mas muito exigente. Era um dos Jedi mais desenvolvidos, 

interceptava qualquer indício negativo da Força, possuía poderes, conhecimentos e 

habilidades como poucos. Yoda encontra um novo lar, Dagobah, onde treina Luke num 

curto espaço de tempo. Luke parte para ajudar os amigos, na volta para Dagobah Luke 

encontra Yoda muito doente e ele faz suas últimas revelações para o Padawan matar o pai. 

Por último aparece em espírito com Obi-Wan e Anakin redimido. 

 

Dróides: R2-D2 e C-3PO 
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R2-D2 e C-3PO são os dróides. R2 é responsável pelas astronaves, emite sons de 

ruídos que não são compreendidos pelos humanos. C-3PO é um intérprete fluente em seis 

milhões de linguagens. São também uns dos únicos personagens que aparecem nos seis 

filmes. R2 e C-3PO foram trabalhar numa nave em Alderaan, é quando a Princesa Leia 

implanta os planos do Império em R2. Os dois são enviados para o deserto de Tatooine, 

através de uma cápsula de emergência. Chegando ao planeta cheio de areia, são vendidos 

para Luke, que no processo de limpeza activa a mensagem de Leia e parte a procura de 

ajuda. Na batalha com a Estrela da Morte R2 ocupa a posição de co-piloto no caça 

juntamente com Luke, durante a destruição da estação de Vader.  

 

Princesa Leia 

 

 

 

Princesa Leia é uma personagem coadjuvante do filme, mas com um percurso 

muito importante. Filha de Anakin Skywalker e a Rainha Padmé Amidala e irmã gémea de 

Luke Skywalker. Entregue para adopção para a família real de Alderaan, exactamente para 

Bail Organa, para ser protegida do seu pai o Sith Darth Vader. Já com vinte anos, fazia 

parte da Aliança Rebelde, lutava contra o Império. Capturada por Vader, roubou os planos 

do Império e implantou dentro de R2. Juntamente gravou numa mensagem pedindo ajuda a 

Obi-Wan Kenobi e enviou os seus dróides para Tatooine numa cápsula de emergência. Foi 

salva por Luke, Obi-Wan e Han Solo e apaixona-se verdadeiramente pelo dono da nave. 
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Han Solo e Chewbacca 

 

 

 

Han Solo é um contrabandista, dono da nave Millenium Falcon, residente em Tatooine. 

Tem como co-piloto um wookiee Chewbacca e sua nave é muito velha. Leva Luke e os 

amigos a Alderaan e a Falcon é atraída pelo raio tractor para dentro da “Estrela da Morte”. 

Junto com Luke Han ajuda a salvar Leia e eles fogem. Han recebe o valor acordado e 

decide abandonar a expedição, mas volta atrás e no último momento salva Luke de ser 

abatido.  

 

3.3 – Lego 

 

Os próximos objectos de estudo são os blocos da Lego e o videojogo Lego Star Wars. 

A Lego é uma franchisada e fabricante dos produtos homologados pelas companhias de 

George Lucas, criador e director da saga, que é proprietário de praticamente todos os 

direitos da marca Star Wars. Os blocos e o videojogo Lego são remediations importantes 

do produto original e constituem  um bom exemplo para análise do conceito. 

A Lego é uma empresa dinamarquesa, fundada em 1932 por Ole Kirk Kristiansen e 

ainda hoje pertence à mesma família. Com um percurso de quase 80 anos, a Lego é 

actualmente o quarto maior fabricante de brinquedos do mundo. A organização tem como 

parte da sua missão e visão inspirar novos construtores através da criatividade das crianças, 

para que elas possam definir o seu próprio futuro como cidadãos. O Grupo Lego investe 
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em novas tecnologias, principalmente em jogos electrónicos disponíveis no site 

www.lego.com ou videojogos para terminais electrónicos. Lançou o primeiro MMOG em 

2010. A Lego tem desenvolvido uma faceta mediática nos últimos anos, dos blocos aos 

jogos electrónicos (videojogos e MMOG). 

 

 

 

3.3.1 - Blocos Lego Star Wars - Remediation do filme e uma forma de interactividade 

 

Os blocos Lego são um subproduto da marca Star Wars, franchisado pela Lego, 

identificados neste caso como uma remediation do produto original (filme). Os blocos 

Lego Star Wars são a primeira estratégia interactiva do filme por esta organização (Lego). 

Através deste brinquedo, direccionado ao target infantil, iniciam-se as remediations do 

produto original (filme). É um exemplo de interactividade - e ampliação da criatividade – 

entre o consumidor e o enredo proposto por George Lucas.  

Os kits com os blocos Lego, relacionados com qualquer um dos episódios do filme Star 

Wars, estão disponíveis no mercado, em quase todo o mundo. Cada kit contém peças pré-

definidas para a montagem de cenas específicas do filme, i.e cenas marcantes de cada 
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episódio. Exemplifica-se nesta perspectiva a cena central do Episódio IV: A New Hope, 

com a Estrela da Morte, os personagens centrais e mais alguns detalhes que são as peças 

pré-definidas e os blocos sem definição, no formato standard (em forma de tijolo) - que 

podem formar diferentes objectos - para montar os outros ícones da cena.  

 

“Straight from the Death Star scene Episode IV: A New Hope, the all-new LEGO Millennium 

Falcon features stunning details, like hull plates that open to reveal a detailed interior, twin 

flick missile, rotating quad laser cannons and detachable cockpit cover. Featuring Han Solo, 

Luke Skywalker, Chewbacca, Ben Kenobi, Princess Leia Organa e Darth vader. Can you 

rewrite history and help Ben Kenobi defeat this evil nemesis from the dark side?” 

(www.lego.com, acedido em 26 de Outubro) 

 

O site dos blocos Lego produz cenas de vídeo – como se fosse de um filme - com 

os kits de blocos (referentes a cenas específicas de cada episódio) - já montados - a actuar. 

É uma forma de dar vida à brincadeira, sendo que este produto é estático. A Lego oferece 

dicas aos consumidores/jogadores, como i.e as cenas dos filmes seriam reconstituídas com 

os kits de blocos Lego - juntamente com legendas - com indicações aos consumidores, que 

para além da reconstituição é possível mudar a história original da saga. Desta forma 

inicia-se o envolvimento do jogador com a história: ver, sentir e falar, são os principais 

sentidos para esta interacção.  

Iniciando pela visão: o jogador pode observar os personagens e os objectos por 

tempo indeterminado, segundo a perspectiva que preferir. Observar os seus ídolos 

transformados em bonecos, acaba por satirizar a versão original e aproximar o personagem 

do target, dando prioridade à estratégia da organização que direcciona o produto para as 

crianças. Para o público infantil é importante esta familiarização dos ídolos (personagens 

do filme). Visualizá-los de outra forma - mais parecidos com personagens de desenhos 

animados – ao vivo, em frente aos seus olhos, faz com que os fãs se sintam mais íntimos 

dos seus ídolos.  

Seguindo-se à visão, com a função táctil ou tangibilidade (ver e poder tocar), o 

jogador pode «tocar a história». Participar sensorialmente e fazer diferentes combinações, 

são dois grandes exemplos de interactividade deste brinquedo, pois possibilitam ao 
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consumidor interagir com a história, fazer as suas próprias escolhas, mudar algum detalhe, 

ou mudar tudo.  

O áudio fica por conta de cada consumidor, o texto de cada personagem fica 

completamente à escolha individual e personalizada: criando possibilidades infinitamente 

diferentes. Esta é a sugestão da Lego, que já foi referida anteriormente (citação acima): 

construa sua própria história. Esta proposta vem de encontro directo ao conceito de 

remediation: remodelar o meio anterior. O jogador pode ajudar Ben Kenobi a trazer Vader 

para o lado do bem, muito antes da história traçada pelo filme, ou pode explodir a Estrela 

da Morte, definitivamente, desde o início da sua própria história. Os blocos criam este tipo 

de experiências sensoriais, sentidos transversais que fazem com que a história vá sendo 

recriada, isto é, remediated. 

 

3.4 - Videojogo Lego Star Wars: Remediation do filme e dos blocos 

 

3.4.1 - Videojogo Lego Star Wars  

 

A Lego por muito tempo fabricou apenas os blocos e suas variações (peças pré-

definidas). Entretanto, o mercado foi sofrendo evoluções graduais e apenas os blocos não 

conseguiam satisfazer a “sede” tecnológica do mercado. Do analógico para o digital, o 

Século XXI chegou com um nível de evolução electrónica muito mais rápido que nos anos 

anteriores. O desenvolvimento dos meios digitais interveio em diversas áreas, 

principalmente no entretenimento, onde as empresas iniciaram uma adaptação às novas 

tecnologias. 

Após algumas crises dentro da organização e a perda de mercado para os jogos 

electrónicos, a Lego aumentou a sua gama de produtos, entrando no mercado de 

videojogos com forte expansão no segmento. 
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3 - Site oficial de videojogos Lego (www.videogames.lego.com) 

  

   4 - Interface videojogo Lego Star Wars 

 

O Lego Star Wars é um software desenvolvido para consolas e pc’s. Pode ser 

executado nas seguintes consolas: Xbox 360, Wii, Playstation 3 e Nintendo DS. Enquadra-

se no género de jogos de Acção e Estratégia. O jogo é jogado na terceira pessoa, através de 

um avatar. “[…] third person are played with avatars that are fully visible to the players.” 

(Apperley, 2006:15) Com um ambiente altamente mediated, os personagens interagem 

com outros personagens e ícones. Ao decorrer do jogo, através de objectivos a curto e 

longo prazo, o jogador vai adquirindo habilidades para subir de nível. Quanto maior o 

nível, maior o número de personagens adquiridos, os quais podem ser usados nas 

diferentes missões e possuem diferentes habilidades. Além do grupo de personagens os 
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objectivos servem para o desenvolvimento deste personagem específico na história, 

aumento de pontuação e evolução no jogo. 

É um Milieu de ficção científica, muito idêntico ao cenário do filme, em que a 

caracterização (objectos, ícones, etc) é fidedigna. Apesar desta proximidade icónica, o 

videojogo possui características de desenho animado, tornando o cenário mais 

direccionado para o público infantil, por isso os elementos possuem características de 

desenho. […] this elements of games as completely irrelevant is to ignore a key element of 

how games are structured.” (Apperley, 2006:11) Quanto ao modo, este jogo é um 

multiplayer, pelo que pode ser jogado por mais do que uma pessoa. 

O “Episódio IV – A New Hope” é dividido em capítulos: 1 – Secret Plants; 2 – 

Through the Jundland Wastes; 3 – Mos Eisley; 4 – Rescue the Princess; 5 – Death Star 

Escape e 6 – Rebel Attack. Os bónus são os seguintes: Super Story, Character Bonus (Mos 

Eisley), Minikit Bonus (Death Star). O jogo tem três modos de jogar: Story mode, Freeplay 

e Challenge mode. É obrigatório iniciar o jogo em Story mode, o qual segue o roteiro do 

filme, ou seja, as cenas originais que aceitam somente avatares de personagens que 

participaram destas cenas nos filmes. Posteriormente evolui-se para o Freeplay, que 

permite a escolha do avatar para actuar em qualquer cena, descaracterizando a actuação do 

produto original. Este modo de jogo permite uma maior interacção com o jogador, pois 

este ocupa o lugar do director, com a liberdade de escolha de mudar o produto original e 

escolher o seu próprio roteiro. No modo Freeplay o jogador pode usar, para além dos 

personagens que actuam nas cenas originais (que é o princípio do Story mode), qualquer 

outro personagem que tenha conquistado. Desta forma, entende-se que o jogo possui uma 

liberdade de acções, o jogador pode fazer as suas próprias escolhas. O uso da Força para o 

lado bom ou para o lado negro também é uma decisão de cada jogador e, a possibilidade de 

poder incluir outros personagens, i.e Boba Fett no episódio IV, é outra forma de 

interactividade e construção de livre arbítrio. 
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“A choice should be interesting and therefore should have both positive and negative aspects. 

A real choice leaves a sensation of regret, like choices in life. Thus a good game will not allow 

a strategy that either always loses or always win. One must therefore use intransitive choices 

similar to the game Rock, Paper, Scissor: a choice wins one time out of two and loses one time 

out of two.” (Natkin, 2006:45) 

 

Apesar da liberdade concedida, estas escolhas também obedecem a um limite. O 

livre arbítrio do jogador expande até a fronteira do guião. O jogador pode decidir os seus 

personagens, mas tem uma limitação espacial, i.e quando para algumas acções precisa de 

usar personagens de um tamanho específico para alcançar objectos em lugares mais 

pequenos. Portanto a liberdade existe, até ao limite em que a narrativa e o game design da 

interface o permitam. 

Para além da liberdade do jogador, de forma equilibrada com as regras do jogo, a 

sensação cinestésica é uma característica importante para um bom gameplay. Pelo facto de 

o videojogo Star Wars tratar de actividades que não condizem com a realidade, o mesmo 

depende de um bom gamedesign e de uma resposta efectiva da interface gráfica. Um 

exemplo da imersão no universo do jogo através de funções sinestésicas ocorre quando o 

jogador está a comandar o seu «avatar» a navegar no espaço e tem a sensação que está em 

pleno voo dentro da nave de Han Solo, quando na realidade ele está sentado no sofá. 

Através dos cliques no comando ou no teclado do pc obtém rápidos resultados na interface 

gráfica, significa que esta resposta por parte do jogo cria sentido, o jogador consegue 

encontrar significados nas suas acções:  

 

“Meaningful play in a game emerges from the relationship between player action and system 

outcome; it is the process by which a player takes action within the designed system of a game 

and the system responds to the action. The meaning of an action in a game resides in the 

relationship between action outcomes” (Natkin, 2006:51) 

 

Este conjunto de acções depende do nível de envolvimento por parte do jogador 

com o jogo. O jogador precisa de saber interagir com o software, com excepção dos casos 

em que precise apenas de agir, sem necessidade de maiores estudos das funções e 
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estratégias. No caso de Star Wars, somente agir não funciona, é preciso entender o jogo. 

Por isso existem os manuais de instruções. Cada jogo constrói um tipo de manual de 

instruções com determinadas classificações. O videojogo Lego Star Wars é caracterizado 

como um  “jogo de progressão” (cf. Natkin, 2006) segundo Natkin: “If the game guide is 

presented in the form of contextual directions, such as ‘upon entering the second room of 

the castle, avoid the three-tailed demons and move through the door on the left,’ it is a 

game of progression.” (Natkin, 2006:46 e 47) Trechos do guia que explicam o contexto do 

jogo, i.e: 

 

“Advance down the rest of the hall and into the next room. When you get there, go to the red 

circle swirl against the side wall and use your ascension gun to get to the walkway above you. 

Follow that walkway to another red circle swirl where you can grapple to the ledge above you. 

At the to, assemble the loose LEGO pieces to form machinery to extend a bridge between both 

pieces to the wall’s other side. Follow the new bridge through the doorway on the other side.” 

(Official Game guide, 2007)     

 

Cada género de jogo possui um tipo de manual de instruções, como foi referido 

anteriormente. No caso dos jogos de estratégia existe a necessidade de um manual bastante 

completo. Pelo facto de o videojogo Star Wars se tratar de um jogo também de estratégia 

(que depende um pouco mais do intelecto do jogador do que outros géneros de jogo) é 

preciso entender o contexto para que o jogo ganhe sentido, i.e conhecer os personagens e 

seus percursos, o enredo da história, entre outras informações. O ideal é ler o manual de 

instruções primeiramente, com bastante atenção, principalmente se o jogador não conhecer 

as obras cinematográficas, o que não o impede de jogar, mas sim de ter uma evolução 

eficaz. 

 

3.5 - Videojogo e blocos 

 

Partindo do conceito onde há mediation há remediation (cf. Bolter e Grusin, 2001), o 

videojogo Lego Star Wars é uma remediation dos blocos Lego Star Wars. Este caso de 
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estudo, dos blocos e videojogo Lego Star Wars, é um exemplo do processo de múltiplas 

mediations, que caracterizam “[…] strategies of remediation.” (Bolter e Grusin, 2001:53) a 

qual, por sua vez “[…] appropriates the techniques, forms, and social significance of other 

media […]” (Bolter e Grusin, 2001:65). A partir do momento em que o brinquedo de 

plástico se transforma numa mensagem que será transmitida através de um meio de 

comunicação, identifica-se o conceito de remediation, os blocos Lego são mediated. 

“Television, film, computer graphics, digital photography, and virtual reality: our culture 

recognizes and uses all of these technologies as media.” (Bolter e Grusin, 2001:65)  

Os ícones e os personagens dos blocos Lego Star Wars passam pelo processo de 

remediation quando transferidos – remediated - da matéria (material plástico) para o 

digital. O videojogo respeita características significativas dos outros dois meios anteriores 

(filme e blocos): os personagens são iguais aos bonecos dos blocos Lego de plástico e cada 

personagem mantém sua história original do filme. Muitos deles têm mais de uma 

caracterização, i.e Luke Skywalker com as variações: Dagobah, Endor e Jedi; Obi-Wan: 

Ben-Kenobi ermitão, Obi-Wan Kenobi Padwan de Quin-Gon Jinn e de Padwan para Jedi 

Master e Anakin  boy e Padwan entre outros.  

Personagens Centrais e enredo do Videojogo Lego Episódio IV: A New Hope: 

      

             

5 - Luke Skywalker 

   

6 - Princesa Leia 
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7 - Ben Kenobi 

  

8 - Darth Vader 

 

     

 

9 - R2-D2 e C-3PO 

  

 

10 - Han Solo 
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11 - Chewbacca 

  

12 – Stormtroopers 

 

Para além dos personagens, praticamente todos ícones do universo do jogo são feitos a 

partir da montagem de blocos Lego digitais, i.e as naves espaciais: 
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Os blocos “digitais” estão presentes por todos os lados, desde os personagens, os 

ícones e estratégias do jogo. Um dos objectivos a curto prazo do jogo, que faz parte de uma 

das estratégias, é a tarefa que o jogador tem que cumprir no decorrer dos níveis. Nessa 

tarefa o «avatar» precisa de montar objectos com os vários blocos Lego que estão 

espalhados no caminho em que é percorrido. Através de cliques no comando os blocos 

virtuais vão sendo montados. Aqui verifica-se um bom exemplo de remediation: quando o 

jogador altera a maneira de se fazer uma mesma acção no mundo real (montar os blocos) 

mas de outra maneira, que é montar os blocos virtuais – uma acção mediada - através de 

uma terceira pessoa, que é o personagem - «avatar» - e o resultado final é o mesmo, monta-

se um objecto de blocos Lego, que não são físicos, mas sim virtuais. Manteve-se o mesmo 

produto que são os blocos, mas não na sua forma real e sim numa forma digital, a acção de 

montá-los foi também de forma digital e o objecto final obtido também foi digital, é uma 

montagem de blocos remediated, através de uma experiência mediática e interactiva – 

“interactividade e automaticidade” (cf. Bolter e Grusin). As crianças montam os blocos 

Lego virtualmente, que consiste na mesma tarefa que elas executariam manualmente - o 

objecto na sua forma real. Esta tarefa executada virtualmente, ainda é duplamente 

remediated, quando, para além das peças estarem em formato virtual, quem está a montar 

as peças é o boneco Lego virtual em “third person view” (cf. Apperley, 2001). Ou seja, o 

utilizador comanda o personagem, que é uma remediation do boneco de plástico (1ª 

remediation), o qual monta peças virtuais que são uma remediation das peças de plástico 

(2ª remediation). Brincar com os blocos Lego, virtualmente, instiga um interesse e um 

poder de manipulação mais intenso nos blocos Lego de plástico e torna estes ícones peças 

chave dentro do jogo, pois podem interagir com elas: “ […] icons become more presente to 

the user if she can reposition them or activate them with a click of the mouse.” (Bolter e 

Grusin, 2001:30)  

Pelo facto de o videojogo se apropriar do meio anterior - os blocos - é possível 

identificar o fenómeno de hypermediacy. Do real para o “Windowed Style” (Bolter e 

Grusin, 2001), que significa a imagem dentro das molduras dos ecrãs (e o formato como 

são apresentadas, principalmente na World Wide Web) de Bolter e Grusin, que o 

identificam como um estilo visual heterogéneo. O jogo apresenta-se, para além do 

«formato enjanelado», a sucessão de várias das janelas, abrindo e fechando num estilo 

totalmente hypermediated: “ […] ‘combination of random access with multiple media’ 
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[…] ” (Bolter e Grusin, 2001:31). O menu (interactivo), os ícones - corações (que 

significam as vidas do personagem), as moedas - que significam a quantidade de dinheiro 

(que são os pontos) - adquiridas ao longo do jogo, as indicações das próximas acções – que 

também aparecem em formato de janela - e outras mensagens que aparecem na interface 

durante o jogo, são exemplos da sucessão de janelas interactivas que configuram 

hypermedia (hypertext). A hypermediacy é uma fascinação, quando se trata de um 

resultado - do real para o digital - numa multiplicação mediática. A hypermedia permite 

um universo totalmente dinâmico e neste caso do videojogo Star Wars, ainda mais 

personalizado (referente a imagem abaixo). Cada personagem - «avatar» - possui um perfil 

que proporciona uma gestão efectiva do jogador. Este tipo de interactividade permite uma 

relação - entre media e utilizador – bastante próxima e imersiva. Trata-se quase de um 

ambiente inteligente, quando analisamos os efeitos de hypermediacy referentes às 

informações personalizadas que gerem para os diferentes personagens que estão 

envolvidos no jogo concomitantemente. Por exemplo, quando o jogador faz a opção de 

jogar com um «avatar» específico e depois altera sua opção (sendo que o jogo possibilita 

que o jogador tenha vários personagens na sua equipa), as informações de cada um deles 

são substituídas no ecrã, ou seja, o fenómeno da hypermediacy permite este tipo de 

interacção de jogo com o jogador: “ […] replacement is the operative strategy of the whole 

windowed style.” (Bolter e Grusin, 2001:44) Além da interacção, a sensação de uma 

informação tangível, como por exemplo quando se acede ao menu interactivo, onde o 

jogador pode visualizar outras informações mais detalhadas, i.e as instruções para acções 

específicas, desta forma o utilizador pode ter a sensação de manipulação das informações. 

Estas informações em múltiplas janelas que podem ser «manuseadas» pelo utilizador, 

fazem com que “each return to the interface, the user confronts the fact that the windowed 

computer is simultaneously automatic and interactive.” (Bolter e Grusin, 2001: 33) Ao 

contrário da transparência, o utilizador recorda-se constantemente da opacidade da 

interface, através das inúmeras mediações provocadas pela hypermediacy, facto que leva o 

utilizador a uma sensação de “illusion of realistic representation” (cf. Bolter e Grusin, 

2001) 

 

 



62 

 

 

 

Alguns videojogos são inspirados em jogos de peças reais (de tabuleiro). Não é o 

caso desta perspectiva, que também advém de um jogo analógico, os blocos: “Some 

computers games restage famous board games […] ” (Bolter e Grusin, 2001:89). Do real 

para o virtual, o videojogo é um meio que aumenta a interactividade que existe entre os 

blocos e o consumidor:  

 

“Games lie between stories and toys on a scale of manipulability. Stories do not permit the 

audience anyopportunity to control the sequence of facts presented. Games allow the player to 

manipulate some of the facts of fantasy, but the rules governing the fantasy remain fixed. Toys 

are much looser; the toy user is free to manipulate it in any manner that strikes his fancy. The 

storyteller has direct creative control over his audience’s experience; the game designer has 

indirect control; the toymaker has almost none.” (Crawford, 1982).  
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Portanto a relação do videojogo com o utilizador é muito maior e também conta 

com o vídeo, o áudio e tecnologia digital: “ […] the viewer can manipulate her point of 

view and may still have a feeling of immersion […] ” (Bolter e Grusin, 2001:29). O vídeo 

integra de forma mais intensa o jogador com a imagem virtual ao consumidor com o 

brinquedo estático. (cf. Bolter e Grusin, 2001) 

 

“In painting and photography, the user’s point of view was fixed. In film and television, the 

point of view was set in motion, but it was the director or editor who controlled the movement. 

Now, computer animation can function like film in this respect, for it too can present a 

sequence of predetermined camera shots. However, the sequence can also be placed under the 

viewer’s control, as it is in animated computer video games or virtual reality.” (Bolter e 

Grusin, 2001:28) 

 

A pintura e a fotografia são imagens estáticas que criam menor envolvência com o 

espectador. São dois “media” que não criam interacção quando comparados com uma 

imagem dinâmica. Já o cinema, um media posterior aos dois dos exemplos estáticos 

(pintura e fotografia), é uma sucessão de várias imagens que criam movimento. Mas os 

videojogos, para além da imagem em movimento (dinâmica), permitem ao utilizador 

interagir sob a perspectiva que lhe parecer melhor, criando uma relação bastante íntima 

entre máquina e utilizador. Este facto acontece mais intensamente com o videojogo Lego 

Star Wars do que nos blocos. 

 

3.6- Videojogo e filme 

 

O cinema é um meio que tem vindo a desenvolver uma relação cada vez mais 

intensa com o meio dos videojogos. Sendo ele - o cinema – a primeira “[…] reform of the 

theater (in the sense that early films were once called ‘photoplays’).” (Bolter e Grusin, 

2001:60) Algumas produções, como é o caso dos filmes Star Wars, para além de 

remodelarem o meio anterior (teatro), remediate um novo meio: “[…] film can and does 
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incorporate and attempt to contain computer graphics within its own linear form.” (Bolter e 

Grusin, 2001:55) O filme Star Wars também pode ser denominado como “um filme para 

videojogos” (cf. Azevedo, 2009): 

 

 “Digital technology is today being used to redefine the look of film and make possible a new 

degree of spetacle: the point is to appropriate the flexibility and vividness of computer 

graphics for tradicional film. The strategy began with the original Star Wars (George Lucas, 

1977) and continued at an accelarating pace throughout the 1980s and 1990s, until each new 

Hollywood blockbuster seems required to have more special effects than its predecessors.” 

(Bolter, 2005:4) 

 

Portanto é um exemplo de remediation do seu meio antecessor (i.e teatro) e 

sucessor (videojogos), ao apropriar-se de interface gráfica na sua produção e outras 

características digitais que traz do meio dos videojogos.  

No caso de estudo de Star Wars, identifica-se uma grande aproximação dos dois 

meios, principalmente por se tratar de um género de jogo de acção, no qual cinema e 

videojogo possuem grande aproximação de estrutura narrativa. Apesar desta proximidade 

semântica, o meio dos videojogos permite mais opções de desencadeamento dos factos. 

Neste media os jogadores têm a liberdade para criar a sua história (conforme o limite de 

cada jogo, que será abordado posteriormente) através de múltiplas opções de escolha para 

narrar os factos. O jogador é o director, dentro de um guião pré-estabelecido. 

Por ser uma produção cinematográfica com grande quantidade de efeitos especiais, 

Star Wars é um género de filme com um conteúdo que se enquadra muito bem no meio dos 

videojogos e estas técnicas digitais só tendem a ser melhoradas nos meios electrónicos. As 

“cut-scenes” (cf. Azevedo, 2009) - trechos de filme dentro do videojogo - e as 

digitalizações, que se assemelham as interfaces gráficas e estéticas dos videojogos, são 

preponderantes dentro das produções cinematográficas das narrativas contemporâneas. É 

uma intersecção constante.  

O videojogo Lego Star Wars é uma franchising que contém o Episódio IV da 

segunda trilogia, homologado pela Lucas Arts e é também uma remediation do filme. 
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Através do fenómeno de remediation o videojogo empresta o conteúdo do filme e 

“reforma” (cf. Bolter e Grusin, 2001) este meio anterior. O enredo mantém-se, como base, 

para o desenvolvimento de um universo mais infantil, dirigido principalmente para um 

público, bem específico, as crianças e pré-adolescentes. Por ser um jogo para o público 

infanto-juvenil, o videojogo apropria-se de um tipo de paródia. O universo do jogo tem um 

tom bastante cómico, é mais leve que o universo do filme e é encenado por bonecos e não 

por pessoas. Os personagens que mantém as características mais parecidas com as do meio 

anterior - de boneco - são principalmente os humanóides (Chewbacca, Yoda, etc.), pois 

estes sempre tiveram um visual menos realístico. Identifica-se, nesta alteração da proposta 

e do target do filme, um tipo de metaforização da narrativa, na qual o novo meio 

(videojogo) se apropriou das características e do conteúdo do meio anterior, transformou-

as de acordo com a nova estrutura e remodelou a história, não só para se adequar à 

diferente plataforma, mas também ao público infantil.                                                                                                                                                                                 

O filme sai dos grandes ecrãs do cinema para os ecrãs dos pc’s e dos aparelhos de 

televisão, num formato que “ […] import earlier media into a digital space in order to 

critique and refashion them.” (Bolter e Grusin, 2001:53) Sob a perspectiva de remediation, 

os novos media sempre melhoram características que não eram desenvolvidas no media 

anterior, para além das novas funcionalidades que trazem com eles: “[…] repairs the 

inadequacy of the medium or media that is now supersedes.” (Bolter e Grusin, 2001:60) 

Neste estudo de caso identificam-se as melhorias, transformações, evoluções e o 

desenvolvimento dos objectos de estudo – blocos, filme e videojogo - pelo conceito de 

remediation através das suas lógicas de hypermediacy e immediacy. 

A hypermediacy do videojogo Lego é identificada pelo facto de a interface ser 

“tangível” ao utilizador. Como foi referido anteriormente1, a hypemediacy encontra-se 

também no “Windowed Style”: (cf. Bolter e Grusin) menus, ícones, status do jogador, 

indicações e mensagens que aparecem na interface gráfica em forma de múltiplas janelas - 

‘random access’ (cf. Bolter e Grusin, 2001). A hypermediacy neste jogo apresenta-se 

altamente interactiva, pelo facto de ser personalizada a cada jogador, referente a cada 

acção envolvida num determinado momento. Cada vez que o jogador é atingido por um 

tiro do inimigo perde moedas e esta perda é representada no status simultaneamente. Por 

este exemplo vê-se o quanto a hypermediacy é opaca (não transparente) e enfatiza o 
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processo (cf. Bolter e Grusin, 2001), que é mostrar-se presente e aparecer no ecrã de forma 

multiplicada. Ao mesmo tempo, esta presença tem o objectivo “[…] to make the surface of 

these Windows, the interface itself, transparent.” (Bolter e Grusin, 2001:31). A dupla face 

destes dois conceitos revela seu propósito hegemónico sobre as novas tecnologias - 

alcançar hypermediacy através de immediacy. “Where immediacy suggests a unified visual 

space, contemporary hypermediacy offers a heterogeneous space, in which representation 

is conceived of not as a window on to the world, but rather as ‘windowed’ itself – with 

windows that open on to other representations or other media.” (Bolter e Grusin, 2001:34) 

A interface gráfica torna-se mais natural através do automatismo da máquina, neste 

ponto é possível verificar a intersecção destas duas lógicas, hypermediacy e immediacy, 

dentro do caso de Star Wars. “In every manifestation, hypermediacy makes us aware of the 

medium or media and (sometimes aubtle and sometimes obvious ways) reminds us of our 

desire for immediacy.” (Bolter e Grusin, 2001:34) Na prática, neste estudo de caso, os 

ícones, status e mensagens tornam-se visíveis, mas é através de processos que “apagam a 

acção humana” (cf. Bolter e Grusin: 2001), representados através do automatismo da 

máquina. A acção humana consiste na programação da máquina – que foi feita por um 

homem – e em seguida as programações acontecem automaticamente e revelam-se pela 

hypermedia. 

Dentro do videojogo Lego Star Wars, identifica-se o fenómeno de remediation em 

duas etapas – “mediation of mediation” (cf. Bolter e Grusin, 2001) – entusiastas afirmam 

que uma mediation sempre próvem de outra mediation. Um meio tem sempre outro 

antecessor. (Bolter e Grusin, 2001) 

 

 

 

 

______________________________ 

1 Videojogo e blocos Pág. 53 
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O primeiro processo de remediation acontece quando os personagens do filme 

perdem a personificação e tornam-se os bonecos de plástico Lego. Num segundo processo 

de remediation, os bonecos de plástico transformam-se em bonecos digitais que ganham 

vida dentro do videojogo. Esta «despersonificação», que ocorre quando os personagens 

(que eram pessoas) são representados por bonecos, é uma forma de identificar o target 

deste produto. O público infantil é o maior alvo, principalmente pelo facto de também 

existir um videojogo Star Wars representado por avatares de seres humanos, o qual é 

dirigido para o público adulto - Star Wars: The Old Republic, The Force Unleashed, The 

Clone Wars, Battlefront e Star Wars Galaxies - todos produzidos pela Lucarts. 

Este é um exemplo de remediation que demonstra toda a dupla face deste conceito 

(hypermediacy versus immediacy) e o objectivo da teoria: o cinema empresta ao videojogo 

o que ele tem de melhor e remodela estas características trazendo novos resultados. “The 

digital medium can be more aggressive in its remeditation.” (Bolter e Grusin, 2001:46) O 

cinema já traz uma remodelação de outros media - áudio, vídeo (frames por segundo), 

imagem em melhor definição e maior proporção - e o videojogo traz a interactividade, a 

interface gráfica, a digitalização, entre muitas outras características remodeladas. O “novo 

meio” continua a ter as mais-valias do anterior, i.e vídeo e áudio, mas do cinema para o 

digital aumenta-se a proximidade com o utilizador, o áudio responde as acções do jogador, 

o vídeo apresenta características totalmente interactivas, de forma mais emergente. Para 

além de ser um espectador o utilizador interage com a história e tem a resposta imediata da 

máquina.   
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CONCLUSÃO 

 

Videojogo Star Wars: Dupla Remediation 

 

O conceito Remediation, como se pode observar ao longo desta dissertação, está 

presente nas transferências de conteúdos entre todos os media. Foi identificado desde o 

século XIV, porém, a melhor exemplificação acontece através dos meios da nova geração, 

i.e os videojogos, que são actualmente “ […] the most advanced sector within the domain 

of interactive media.” (Natkin, 2006:1) Transversalmente, demonstrou-se toda a 

ressonância do fenómeno Remediation nas envolventes do objecto central, 

fundamentalmente a indústria de videojogos. O impacto na sociedade e na economia é de 

tal forma grandioso que, tendo como referência o mercado norte-americano - e somente 

parte do sector - consegue-se perceber a dimensão: “The entertainment software industry 

makes a disproportionate contribution to real growth for the US as whole.” (Siwek, 

2007:5) No mercado europeu dados comprovam: “In 2007 interactive software sales in 

nine of the major European markets reached an approximate total of €7.3bilion.” (ISFE, 

2005:4) Com estas afirmações, juntamente com o desenvolvimento desta perspectiva, é 

possível perceber - pelo menos num início - o crescimento da indústria cultural como um 

todo. A importância dos jogos como estratégia de venda/marketing (apesar de não ser o 

foco desta dissertação), a interactividade, o envolvimento das novas tecnologias no 

quotidiano das pessoas, entre outros aspectos, são resultados da evolução deste meio de 

comunicação de carácter pragmático que é o videojogo: “ […] a range of objects which are 

used in widely varying conditions.” (Natkin, 2006:1) Pode-se dizer que o crescimento 

exponencial e surpreendente deve-se também às novas tecnologias, um factor inerente à 

evolução dos videojogos. 

Não se pode falar de cross media - sensores inteligentes, tablets, hand-helds, smart 

phones - entre outras dispositivos embebidos nas novas tecnologias, sem esbarrar nas redes 

wi-fy, a «era sem fios». Como se pode verificar nesta perspectiva, há um grande elo entre a 

indústria de jogos e a tecnologia sem fios, que tende a tornar-se quase ubíqua. Esta 

semântica proporcionou grande envolvimento das tecnologias com o utilizador e do mundo 
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virtual com o mundo real. Os players expandem a investigação e adequam-se às novas 

tecnologias, criando-se uma competitividade eloquente: “This would also be able to 

provide some insights whether competing for installed base, and dominant design, requires 

a shift in strategic focus from the traditional tenets of strategic management.” (Gallagher e 

Park, 2002:69) Uma das grandes investidas do sector é a progressão tecnológica da 

interface gráfica para tornar os jogos cada vez mais interactivos. Os jogos têm sido muito 

aperfeiçoados, com um intervalo de tempo cada vez menor, apresentando formas em que o 

jogador fique em dúvida entre o virtual e a realidade. 

Outra forma de especialização das estratégias para maior interacção jogo versus 

jogador refere-se à estrutura. A definição do género do jogo e suas determinantes (modo, 

plataforma, Milieu) são características que acabam por definir o seu sucesso no mercado. A 

estrutura engloba muitos aspectos i.e: game play, funções sinestésicas (ergodic) e campo 

de visão do jogador (first-person shooters, third-person games). O jogador procura por 

experiências, cada qual no seu género de jogo. Um utilizador que procure um jogo de 

simulação pretende sentir-se como se estivesse a correr num carro de Fórmula 1 a 300 

Km/hora, já os que procuram um puzzle em modo individual, desejam uma experiência 

mais tranquila e solitária “ […] in which the computer plays the role of one the players 

[…]” (Natkin, 2006:3) 

Conforme os géneros dos jogos é possível notar a diferença cognitiva e física que o 

jogador precisa de empregar no videojogo. Os jogos de estratégia podem ser somente deste 

género ou fundidos com outro género, como é o caso desta perspectiva - Star Wars - que é 

um jogo que se apresenta classificado como jogo de acção, mas que adopta algum carácter 

estratégico, principalmente por ser um jogo que não basta apenas agir, mas também 

conhecer as estratégias. Os jogos de acção acabaram por se revelar tão próximos do cinema 

quanto o género de estratégia. A estrutura narrativa é menos heterogénea em relação ao 

cinema do que outros géneros. O jogador precisa de habilidades para carregar nos diversos 

botões e ao mesmo tempo raciocinar com rapidez.  

Os MMOG’s (Massively Multiplayer Online Games) mostram-se como grande 

exemplo de ponte do mundo virtual para o mundo real. “As both economic and social 

systems, MMOG’s engender all of the behaviors observable in the real world.” (Natkin, 

2006:58) Vê-se que para além do impacto económico existe um impacto social 
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relativamente a possíveis mudanças de comportamento dos utilizadores quando estão a 

ocupar outro papel com seus avatares. “A player may be a cashier in a supermarket or his 

supervisor’s puching-bag during the day, and every evening the prince of a universe – 

fictional, of course, but whose subjects are indeed real.” (Natkins, 2006:67) 

A palavra é interactividade. Tudo que o utilizador deseja é interagir de uma forma 

ou de outra, seja através de vários dispositivos, ou junto a uma obra literária que aprecie 

(livro, filme, subprodutos como blocos Lego). O papel de actor passivo não faz mais parte 

desta época de convergência hegemónica actual. O utilizador tem o «poder» - produz, 

publica e compartilha – de em poucos minutos disponibilizar na rede um vídeo, uma 

música, uma fotografia ou outro material digital que a tecnologia virtual permita. “Con 

«convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas […]” (Jenkins, 2006:14) Os meios convergem, todos pelos mesmos objectivo: 

«interacção». Esta característica também fomenta a economia do sector como um todo 

“[…] la cooperación entre múltiples industrias mediáticas […]” (Jenkins, 2006:17).  Todas 

essas possibilidades são permitidas pela tecnologia de sinais sem fios, que aparece 

novamente como o grande «elixir» dos novos media.  

A obra basilar desta abordagem - a literatura sobre o tema Remediation, de Jay 

Bolter e David Grusin – vem confirmar alguns conceitos referidos anteriormente e que 

descrevem o tema central: Remediation  e suas lógicas (Immeadiacy, Hypermediacy). Na 

época em que esta obra foi escrita, nos anos 90, os autores referem a convergência de uma 

forma que veio a enriquecer incrivelmente outras abordagens utilizadas nesta perspectiva, 

i.e Henry Jenkins (2006). Immediacy revela a sua «não presença», a «lógica transparente», 

a sua fundamentação heterogénea em relação a hypermediacy. Através de immediacy 

alcança-se hypermediacy, estes conceitos são desejos emergentes. 

Immediacy está presente na interface gráfica do pc, nos frames dos desenhos 

animados, nos filmes com efeitos especiais e/ou computação gráfica e muitos outros 

exemplos que aqui poderiam ser citados como o “ […] mouse and the pen-based interface 

allow the user the immediacy of touching […]” (Bolter e Grusin, 2001:23). Hypermediacy 

com sua lógica adversa, na qual a sua presença emerge e precisa de ser notada. 

Actualmente, os espaços hypermediated estão presentes em muitos media à nossa volta, 

desde os media em papel até aos media digitais (jornais, televisão, pc’s, telemóveis, etc.). 
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A hypermedia é um fenómeno terá um rápido e grande desenvolvimento, com menos 

hipóteses de retroceder. Nesta perspectiva é possível perceber o enquadramento deste 

conceito dentro dos videojogos e o quanto é importante para que este produto seja referente 

à estratégias de venda ou (de acordo com o objectivo desta perspectiva) como forma de 

entretenimento quando visto como parte do gamedesign e também quando influência 

directa na estrutura e desenvolvimento do jogo. A hypermediacy traz a tona o seu processo 

e não tem o objectivo de apagá-lo. Dinamismo é um dos seus apelos principais e através 

deste predicado também torna a interface mais atraente e com grande envolvência do 

utilizador.  

Através da adaptação dos media dentro dos conceitos centrais desta perspectiva, é 

possível identificar a perfeita interacção entre utilizador e máquina, o enquadramento do 

produto final - videojogos Lego Star Wars - no contexto do tema central – Remediation - 

permite explicar as novas experiências que podem ser oferecidas aos utilizadores. O 

objecto de estudo – videojogo Lego Star Wars – apropria-se desta nova realidade, na qual 

cada um é autor de sua própria história, com um poder quase divino. Além da evolução 

mediática presente neste videojogo, as suas envolventes exercem grande ressonância em 

domínios socioeconómicos e culturais, assim como os cognitivos quando se refere ao 

desenvolvimento do utilizador. Nesta era em que todos são criadores e consumidores dos 

próprios produtos, parece que tudo se torna possível, como ‘ocupar a cadeira de realizador 

George Lucas’ no momento em que o jogador pode alterar o roteiro original no modo 

Freeplay. Para além das características convergentes e do entrosamento do jogo com o 

jogador, o videojogo Lego Star Wars exemplifica o tema central através da remodelação 

do media antecessores - televisão e computador - e a dupla lógica de remediation. Como 

dizem as profecias de Bolter e Grusin: “The true novelty would be a new medium that did 

not refer for its meaning to other media at all. For our culture, such mediation without 

remediation seems to be possible.” (Bolter e Grusin, 2001:270 e 271)  Os media 

antecessores nunca vão desaparecer, assim como os videojogos não vão apagar o cinema, 

nem a televisão, nem a rádio, na medida em que estão apenas a remodelar estes meios 

juntamente a outros atributos que possam trazer uma melhor experiência para o utilizador, 

para além de acompanhar a evolução do mundo. 
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