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RESUMO

A exploração entre as narrativas de cinema pela indústria de entretenimento para jogos 

eletrônicos está cada vez mais forte. Com isso, cada vez mais encontramos a relação entre as 

narrativas, sendo que vários acontecimentos são pouco explorados no cinema para que sejam 

aprofundados  nos  jogos.  A partir  dessa  premissa,  este  trabalho  se  propôs  a  estudar  a 

convergência entre a trilogia Matrix e o jogo eletrônico The Matrix: Path of Neo, a partir da 

análise comparativa de suas narrativas. Como resultados, foram encontradas semelhanças em 

ambas  as  narrativas,  porém,  no  jogo,  os  eventos  chave  são  explorados  em prol  de  uma 

compreensão mais profunda da franquia.

Palavras-chaves: Matrix,  jogos  eletrônicos,  cultura  da  convergência,  narrativa 

transmidiática.

ABSTRACT

The exploration of the narratives of the film entertainment industry for video games is 

growing stronger. With that, increasingly we find the relationship between the narratives, and 

many events are rarely explored in movies to be deepened in games. From this premise, this 

paper set out to study the convergence of the Matrix trilogy and electronic game The Matrix: 

Path  of  Neo,  from  the  comparative  analysis  of  their  narratives.  As  a  result,  there  are 

similarities in  both narratives,  however,  the game,  the key events are  explored towards  a 

deeper understanding of the franchise.

Keywords: Matrix, video games, convergence culture, transmedia storytelling.
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1 INTRODUÇÃO

Nem sempre a relação entre o cinema e os jogos eletrônicos é um assunto fácil entre os 

jogadores. Enquanto, de um lado, a indústria do entretenimento vê uma boa oportunidade de 

exploração de mercado ao adaptar  roteiros cinematográficos  às plataformas eletrônicas de 

mesa;  do  outro,  jogadores  se  questionam  sobre  o  porquê  de  se  adquirir  um  jogo  que, 

simplesmente,  reproduz  um  roteiro  cinematográfico;  ou  seja,  que  não  proporciona  a 

experiência de se consumir conteúdos adicionais em relação ao roteiro original do filme. O 

mesmo  ocorre  no  sentido  inverso,  com  adaptações  cinematográficas  de  clássicos  dos 

videogames que,  ao invés  de expandir  o universo ficcional  do jogo e proporcionar novas 

experiências,  simplesmente  reproduzem uma história  que já  existia  previamente  e,  assim, 

acabam sendo criticados, como ocorreu nos casos dos filmes “Street Fighter” e “Tekken”.

Os primórdios das adaptações também enfrentavam problemas, porém, nestes casos, 

eles  sofriam com a  precariedade  dos  recursos  tecnológicos  disponíveis  nos  consoles1 da 

época, como o famoso Atari 2600, muito popular e cultuado até hoje pelos  old gamers2. À 

medida  que  os  videogames  evoluíam,  as  adaptações  passavam a  explorar  mais  as  novas 

possibilidades oferecidas pelo hardware. O Super Nintendo, um dos mais famosos consoles 

dos anos 90, trouxe consigo grandes adaptações de títulos do cinema, como “O Demolidor”, 

“Alladin”, “Jurassic Park”, “Alien” e a trilogia “Star Wars”. Tais jogos recriaram diversos 

momentos dos filmes originais, e foram marcantes pelas elogiadas adaptações e pelos níveis 

de dificuldade, que exigiam bastante da habilidade do controlador. A tendência era que a cada 

nova geração de videogames, também fosse notória a evolução das adaptações, como no caso 

do jogo “Goldeneye 007”, para o console Nintendo 64, que foi lançado em 1997 e teve boa 

aceitação do público3.

Entretanto, na geração de consoles que sucedeu o Nintendo 64, em grande parte dos 

casos,  os  desenvolvedores  de  jogos  digitais  não  aproveitaram o  hardware  mais  avançado 

destas máquinas para o aprimoramento das narrativas e para sua adaptação a este ambiente 

interativo. A experiência de imersão em uma trama foi substituída por uma jogabilidade com 

pouca diferenciação em relação à narrativa original. Muitos jogos passaram a somente recriar 

1 Aparelho de mesa utilizado para rodar jogos eletrônicos

2 Jogadores mais velhos, que tiveram contato com os primeiros consoles

3 Segundo os desenvolvedores, o jogo teve 8 milhões de cópias vendidas e é considerado um dos 5 jogos mais 
vendidos na história da plataforma Nintendo 64 (MICROSOFT, 2002). 
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as  narrativas  cinematográficas  de  forma  interativa,  sem  oferecer  experiências  novas  ao 

jogador.

A partir desta premissa, este trabalho pretende estudar a convergência entre esses dois 

mundos que, mesmo com a proximidade devido à exploração do mesmo universo ficcional, 

estão utilizando ferramentas diferentes para estimular o consumo de produtos midiáticos. Para 

isso, propõe-se analisar as narrativas da trilogia  Matrix  e do jogo  The Matrix: Path of Neo 

que, mesmo sendo um jogo lançado em 2005, conseguiu oferecer uma narrativa interativa 

diferenciada em relação à já apresentada pelo filme original.

A pesquisa consiste em realizar uma análise comparativa entre as narrativas utilizadas 

em  dois  tipos  diferentes  de  produtos  midiáticos  (um  jogo  digital  interativo  e  um  filme 

cinematográfico) que fazem parte de uma mesma franquia4: o universo de Matrix.  Para isso 

utilizar-se-á como objetos de pesquisa a trilogia cinematográfica Matrix, em que o espectador 

é um agente passivo durante o desenvolvimento da trama, e o jogo eletrônico Matrix: Path of  

Neo, em que o jogador é um agente ativo na trama proposta. A escolha deste tema justifica-se 

pela aproximação cada vez maior entre jogos eletrônicos e cinema. Observa-se uma crescente 

utilização de estratégias cinematográficas no desenvolvimento das narrativas hipermidiáticas, 

as quais correspondem a um conjunto de meios que permitem acesso interativo e não-linear 

simultâneo  a  textos,  imagens  e  sons  (GOSCIOLA,  2003),  cabendo  destaque  aos  jogos 

eletrônicos, as quais aumentam a imersão do jogador, o que resulta em filmes inspirados em 

jogos e vice-versa. 

1.1 Problema de pesquisa

Segundo Jenkins (2009), a produção midiática na atualidade ocorre em um cenário 

cultural,  tecnológico e comercial  distinto de poucas décadas atrás.  Hoje,  os consumidores 

destes produtos midiáticos têm a possibilidade de receber o conteúdo simbólico através de 

diferentes dispositivos, em diferentes formatos, e ainda de maneira convergente. Tal cenário 

oportunizou  o  desenvolvimento  de  um  tipo  de  narrativa,  que  o  autor  denomina  como 

“narrativa transmidiática”5.

Neste  tipo  de  narrativa,  o  universo  de  personagens  e  de suas  tramas  se  desenrola 

através de diversos produtos midiáticos, que por sua vez podem estar em formatos diferentes. 

4 A franquia é a “marca” ou o conceito de um universo ficcional que pode render a uma empresa diversos 
produtos derivados, como filmes, livros e jogos, que podem compartilhar entre si elementos relacionados, como 
personagens e cenários, mas que podem oferecer diferentes histórias em diversas mídias.
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Entretanto,  para  Jenkins,  embora  estes  produtos  façam  parte  de  um  mesmo  universo 

(denominado pelo autor como “franquia”), os mesmos devem apresentar uma estrutura com 

um caráter autônomo e semi-independente; ou seja: devem ser produzidos de maneira que o 

consumidor possa entrar em contato apenas com um desses produtos e, ainda assim, entende-

lo por completo, mesmo que não tenha tido contato com outros produtos da franquia. Por 

outro lado, os diferentes produtos não podem simplesmente se repetir integralmente; ou seja: 

se há um filme que faz parte de determinada franquia, um possível livro da mesma franquia 

deveria complementar ou expandir este universo através de histórias paralelas.

Ao considerarmos que as características das narrativas dos jogos baseados em filmes, 

os  quais  possuem uma narrativa  semi-independente  que  muitas  vezes  funciona  como um 

complemento  para  o  filme,  aprofundando  o  detalhamento  dos  personagens  e  sua  historia 

pessoal,  então  podemos  afirmar  que  Matrix atende  ao  pressuposto  básico  de  narrativa 

transmidiática defendido por  Jenkins.  Essa disponibilidade diferente de mídias  aumenta a 

profundidade da experiência e motiva o consumo.

Os primeiros jogos a utilizarem esses artifícios foram lançados no início dos anos 80, 

conforme a Tabela 1. Cabe ressaltar que esses possuíam uma narrativa simplificada, curta e 

sem tramas paralelas, limitações impostas pela tecnologia disponível. Com o desenvolvimento 

de plataformas mais modernas e potentes, a construção das narrativas ficou cada vez mais 

complexa, permitindo desdobramentos da história principal e maior imersão do jogador na 

trama.

Tabela  – Alguns dos primeiros jogos eletrônicos baseados em filmes

Filme Base Lançamento Jogo Lançamento Plataforma

King Kong 1933 -1976 King Kong 1981
Tabletop LDC 
Game

Star Wars: O Império 
Contra-Ataca

1980
Star Wars: The Empire Strikes 
Back

1982 Atari 2600

Tron 1982 Adventures of Tron 1982 Atari 2600
O Massacre da Serra 
Elétrica

1974 The Texas Chainsaw Massacre 1983 Atari 2600

Flash Gordon 1980 Flash Gordon 1983 Atari 2600
Halloween: A Noite do 
Terror

1977 Halloween 1983 Atari 2600

O Ataque Dos Tomates 
Assassinos

1978
Revenge of The Beefsteak 
Tomatoes

1983 Atari 2600

Star Wars: O Retorno de 1983 Star Wars Return of The Jedi: 1983 Atari 2600

5 Embora já existissem produtos que se encaixariam nesta categoria há décadas atrás, como no caso do universo 
de Star Wars, Jenkins acredita que o surgimento de novas plataformas digitais tenha potencializado este tipo de 
narrativa, a ponto de tornar-se uma estratégia bem planejada e executada pela indústria cultural, como no caso de 
Hollywood.
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Jedi Death Star Battle

A trilogia  Matrix foi  escrita  pelos  irmãos  Andy e  Larry Wachowski,  abordando o 

futuro pós-apocalíptico de um planeta dominado pela tecnologia que subjugou a raça humana. 

O primeiro filme,  Matrix, lançado em 1999, aborda questões filosóficas sobre o avanço da 

tecnologia  e  a  dependência  humana  da  mesma.  O  segundo  filme,  Matrix  Reloaded,  foi 

lançado em maio de 2003, e o terceiro filme, Matrix Revolutions, em novembro de 2003. A 

trilogia funciona tanto como um atrator cultural6 quanto como um ativador cultural7, pois os 

consumidores envolvidos desejam e criam cada vez mais informações a respeito da obra e de 

seu universo (JENKINS, 2009). 

Já o jogo Matrix: Path of Neo foi lançado em 2005 para as plataformas Playstation 2 

(Sony),  Xbox  e  PC  (Microsoft).  Ao  longo  do  gameplay,  o  jogador  percorre  os  mesmos 

caminhos do personagem principal da trilogia, Neo, com o aprofundamento de alguns eventos 

mostrados  nos  filmes.  Durante  a  narrativa  do jogo,  são  explorados  momentos  que  foram 

suprimidos pelos filmes.

As  informações  que  complementam  o  entendimento  do  universo  Matrix estão 

divididas  entre  filmes,  histórias  em  quadrinhos,  desenhos  animados  e  jogos  eletrônicos. 

Segundo  Jenkins  (2009,  p.  137),  “Matrix é  entretenimento  para  a  era  da  convergência, 

integrando múltiplos textos para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em 

uma única mídia”.

Com isso,  chegou-se  ao  seguinte  problema  de  pesquisa:  como o  jogo  eletrônico 

utiliza  a  sua  narrativa  interativa  para  aprofundar  o  entendimento  do  universo  de 

Matrix e envolver o consumidor da franquia?

 

1.2. Objetivos

Como forma de orientação aos procedimentos adotados nesta pesquisa, propomos o 

seguinte objetivo geral: identificar de que forma o jogo eletrônico envolve o consumidor das 

mídias que se utiliza da sua narrativa para entender ou se aprofundar no universo da franquia.

6 Criar comunidades de indivíduos com interesses em comum.

7 Engajamento destas comunidades a fazer algo.



13

Também propomos os seguintes objetivos específicos como estratégia para guiar este 

estudo:

a) Analisar as narrativas dos filmes da trilogia  Matrix e do jogo eletrônico  Matrix:  

Path of Neo, traçando um comparativo entre estes;

b) Identificar e refletir sobre como os jogos eletrônicos interativos contribuem para a 

expansão do universo ficcional em uma narrativa transmidiática;

1.3. Justificativa

As melhorias  tecnológicas  permitem que exista  uma aproximação cada  vez  maior 

entre jogos eletrônicos e cinema. Essa aproximação é verificada pelo número crescente de 

jogos inspirados e que inspiram filmes. As maneiras de se conduzir uma história em um jogo 

eletrônico estão cada vez mais próximas do cinematográfico, necessitando de mais tecnologia 

e de maiores investimentos. A indústria de entretenimento eletrônico ganha cada vez mais 

destaque na economia mundial. Segundo Santaella e Feitoza (2009), esta é a terceira maior no 

mundo, ficando atrás apenas da indústria bélica e automobilística.

Os jogos atuais oferecem narrativas com tramas paralelas ao enredo principal,  que 

podem desencadear eventos distintos dependendo das escolhas do jogador. Isso oferece ao 

jogador maneiras distintas para percorrer a trama oferecida até o objetivo final, que é terminar 

o  jogo;  dessa  forma,  a  narrativa  se  desenvolve  de  forma  interativa,  proporcionando  uma 

imersão do jogador,  a qual,  segundo Santaella  e  Feitoza (2009),  é  imprescindível para se 

compreender a logica que é própria de qualquer jogo.

Esse formato atual, onde uma narrativa emerge em meio ao enredo, modificou a forma 

de jogar, as possiblidades de jogar um mesmo jogo eletrônico, podendo até mesmo encontrar 

uma  história  diferente.  O  fator  replay (capacidade  de  um  jogo  oferecer  diferentes 

possibilidades  narrativas  a  cada  vez  que  é  jogado)  tornou-se  um fator  importante  para  o 

sucesso de um novo título. “Dessa maneira, a questão que nos baseia aqui é a possibilidade do 

game, em sua tentativa explícita de proporcionar a realização de um certo desejo de ‘entrar no 

filme’, estar gestando um formato narrativo autônomo” (GOMES, 2006, p. 69).

As modificações ocorridas demonstram a interação entre os jogos eletrônicos e outras 

mídias, pois “do mesmo modo que os games absorvem as linguagens de outras mídias, estas 

também passaram a incorporar recursos semióticos e estéticos que são próprios dos games” 

(SANTAELLA; FEITOZA, 2009, p. XXII). Esta incorporação é destacada nos filmes Matrix, 

que mesmo antes assumir o formato de game já apresentava essa linguagem adaptada.



14

Cabe  salientar  que  o  jogo  eletrônico  pode  ser  considerado  uma  hipermídia.  Para 

Gosciola (2003, p.  19) “a narrativa é um novo paradigma de comunicação”,  sendo assim 

possui uma estrutura complexa. Por isso, acreditamos ser importante o estudo desta mídia 

interativa, complexa e convergente.

1.4 Estrutura do Trabalho

Nos capítulos a seguir, este estudo trabalhará com conceitos de narrativa, narrativa 

cinematográfica,  narrativa  em  jogos  e  narrativa  transmidiática  segundo  os  conceitos  de 

diversos estudiosos do tema. O primeiro capítulo será dedicado aos conceitos de narrativa, de 

acordo com Murray, Labov e Waletzky, Metz, Ribeiro, entre outros. O segundo capítulo trará 

noções de narrativa cinematográfica a partir de conceitos desenvolvidos por Field, Ribeiro, 

Turnere  outros  autores  que  estudam  a  sétima  arte.  As  narrativas  em  jogos  e  narrativas 

transmidiáticas também são abordadas, juntamente com seus principais conceitos.

A metodologia utilizada para a realização deste estudo será uma análise comparativa 

entre eventos existentes na trilogia  Matrix  e no jogo eletrônico The Matrix: Path of Neo. A 

partir da seleção destes eventos comuns às duas mídias, eles serão analisados, comparando-se 

suas narrativas separadamente, para que seja possível identificar pontos onde as narrativas se 

assemelham e se diferem. 
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2 NARRATIVA

A narrativa foi um dos primeiros instrumentos agregadores da humanidade. Murray 

(2003) a descreve como uma das formas fundamentais da formação de comunidades, desde os 

primórdios da existência humana até os dias atuais.

Labov (apud VIEIRA, 2001) descreve narrativa como um método de recapitulação de 

experiências passadas comparando uma sequência verbal de proposições com a sequência de 

eventos  que  de fato ocorreu.  Já,  Genette  (apud AUMONT & MARIE,  2009) usa  de três 

sentidos para definir a palavra “narrativa”: para ele, o termo pode significar o enunciado que 

garante a relação de um fato, ou uma séria de fatos; a sucessão de momentos reais ou fictícios 

que fazem parte de um discurso e também pelo fato de alguém contar algo. 

Segundo Jost (2009), partindo do pressuposto que a narrativa é um objeto material, 

toda  narrativa  é  fechada,  com  exceção  de  filmes  que  já  sugerem  sequências,  pois  suas 

histórias são escritas com a precaução de deixar brechas para a continuação das tramas. O 

autor ainda se refere à narrativa de forma semelhante a Labov; como uma sequência com duas 

temporalidades, onde toda e qualquer narrativa possui dois lados: o da coisa que é narrada e a 

própria temporalidade da narração. 

Já Metz (apud GAUDREAULT E JOST, 2009), ressalta que é importante separar a 

“sequência mais ou menos cronológica dos acontecimentos” da “sequência dos significantes 

que o usuário leva algum tempo para percorrer”, sendo o tempo de leitura para narrativas 

escritas e o tempo de visão, no caso das narrativas cinematográficas; criando a perspectiva de 

que uma das funções da narrativa é justamente criar a conexão destes tempos. Metz, assim 

como Jost, também trata a narrativa como um conjunto fechado, onde o acontecimento é a 

unidade  fundamental,  ou  seja,  o  acontecimento  está  intimamente  ligado  à  existência  da 

narrativa.

Neste ponto, todos os autores concordam que uma narrativa sempre é produzida por 

alguém e é utilizada como uma mistura de realidade e não-realidade. A enunciação de fatos da 

narrativa tem uma organização própria, assim, 

A construção do enredo narrativo segue um objectivo pré-estabelecido, ou 
seja, é orientado para uma direcção de sentido pré-determinada, fazendo com 
que cada imagem, adereço ou ponto de vista seja cuidadosamente pensado 
para seguir esse sentido (RIBEIRO, 2008, p. 18).
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Portanto, para Gancho (2004), a narrativa deve responder às seguintes questões: o que 

aconteceu? Quem viveu os fatos? Como? Onde? Por quê? Desta forma, Gancho estrutura a 

narrativa sobre cinco elementos principais: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. 

Esses estão descritos na Tabela 2: 

Tabela  – Elementos da narrativa

Elementos da 
narrativa

Descrição.

Enredo Conjunto de fatos da narrativa.
Personagem Quem executa as ações, pode ser o protagonista, o antagonista ou secundário.
Tempo Período em que ocorre a ação. É dividido entre a época em que se passa a ação; 

duração; tempo cronológico e psicológico.
Espaço Onde ocorre a ação da narrativa se desenrola.
Narrador O elemento estruturador da história, dividido em primeira ou terceira pessoa; nesta 

categoria, pode ser onipresente, onisciente, intruso; que julga os personagens, ou 
parcial.

 A relação entre esses elementos é o responsável por despertar e manter a atenção do 

ouvinte.  Além  desses  elementos  Labov  e  Waletzky  (1967,  apud VIEIRA,  2001), 

esquematizaram a narrativa em cinco macro-proposições, conforme a figura 01.

Figura  – Estrutura da narrativa. Fonte: Vieira, 2001, p. 602

Neste esquema, a narrativa é dividida de acordo com situações que ocorrem dentro do 

roteiro:

•  Orientação:  aqui  são  definidas  as  noções  de  tempo,  espaço  e  o  caráter  das 

personagens.

• Complicação: ação que modifica e dá início à narrativa.

•  Ação/Avaliação:  consequência  da  complicação  /  ponto  que  indica  as  reações  do 

sujeito do enunciado.

• Resultado: um novo estado para a história. Diferente do estado inicial.

• Moral/Conclusão: final da história.
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Embora apresente elementos e estruturas semelhantes, as narrativas podem apresentar 

características  diferentes,  devido às  possibilidades  oferecidas  pelos  diferentes  formatos  de 

mídia, tais como o texto impresso, o áudio e o vídeo. A seguir, trataremos de alguns tipos 

específicos de narrativas, que serão conceitos importantes na análise de dados do presente 

trabalho de investigação.

2.1 Narrativa cinematográfica

Assim como nos livros, no cinema as histórias também são contadas através de uma 

narrativa, que é estruturada pelo roteiro. Field (2001) descreve o roteiro como uma história 

contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. “O 

roteiro é como um substantivo -  é  sobre uma pessoa,  ou pessoas,  num lugar,  ou lugares, 

vivendo  a  sua  “coisa”.  Todos  os  roteiros  cumprem  essa  premissa  básica.  A pessoa  é  o 

personagem e viver sua coisa é a ação” (FIELD, 2001, p. 02). 

Segundo Turner (1997), uma das funções da narrativa do cinema é solucionar de forma 

simbólica o que o expectador não pode resolver na realidade, e muitas vezes essa só sobrevive 

dentro  do  cinema.  A  narrativa  de  cinema  difere  de  outras  com  relação  ao  meio  de 

comunicação empregado e às convenções de representação, mas ainda compartilha a estrutura 

básica e as funções da narrativa (TURNER, 1997).

A narrativa cinematográfica incorporou e adaptou a si noções de narração comuns no 

teatro  e  aos  primórdios  do  cinema,  porém  nesse  a  narrativa  deve  ser  ligada  com  a 

demonstração visual, ligada à natureza icônica da imagem, situando-se na historia, ao invés de 

apenas  reproduzir  o  que  aconteceu  (AMOUT;  MARIE,  2003).  Os  recursos  audiovisuais 

utilizados devem ser entendidos como intencionais, os recortes, movimentos, cada um tem a 

sua função dentro da narrativa (THOMAZ, 2007).

Para Jullier e Marie (2009), a maioria das histórias apresenta de início um personagem 

em uma situação que  indica  desequilíbrio,  ou seja,  ele  possui  uma tarefa  que deverá  ser 

realizada  ao  longo  da  narrativa.  Durante  esse  processo,  o  personagem deverá  passar  por 

diversos obstáculos até equilibrar a história novamente.

Ao se deparar com narrativas cinematográficas, o consumidor dessas leva consigo as 

suas vivências para a interpretação da narrativa, que constitui expectativas e hipóteses sobre o 

que é apresentado (PEDRO, 2009). Assim, segundo Ribeiro (2008), a narrativa é construída 

de  forma  a  conduzir  o  consumidor  a  uma  interpretação  utilizando  seus  sistemas  de 
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significação  para  a  compreensão  da  narrativa  e  seus  significados.  “Em suas  narrativas  e 

significados  podemos  identificar  evidências  do  modo como nossa  cultura  dá  sentido  a  si 

própria, e esta é a concepção de cinema explorada nestas páginas” (TURNER, 2007, p. 13).

Chatman (1981) divide a narrativa em duas partes: história e discurso. Chatman define 

a história como o conteúdo da narrativa. Já o discurso é identificado como o meio no qual este 

conteúdo é comunicado.  Na narrativa  cinematográfica,  também é aplicável  a  estrutura de 

Labov e Waletzky, demonstrada pela Figura 01.

O  cinema  foi  muito  integrador  de  mídias  logo  no  seu  início,  principalmente  no 

trabalho  dos  futuristas,  trazendo  um  cenário  mais  dinâmico  em  comparação  às  artes 

tradicionais (GOSCIOLA, 2003). Atualmente, as narrativas podem ser contadas de maneira 

mais  complexa,  graças  aos  recursos  das  novas  mídias,  que  podem  ser  apresentadas  por 

diversos  pontos  de  vista,  com histórias  paralelas,  com possibilidades  de  interferência  na 

narrativa e muito mais (GOSCIOLA, 2003).

Como exemplo, podemos citar o recurso da interação. O filme Mr. Payback, de 1995, 

é considerado a primeira obra cinematográfica interativa, onde a plateia controlava as ações 

em cena por meio de joysticks nas poltronas (GOSCIOLA, 2003). Já em 1998, o seriado The 

X-Files ganhou uma versão em jogo para os computadores, sendo desenvolvido por vários 

profissionais  que  também  se  envolveram  na  realização  dos  episódios  da  série  de  TV 

(GOSCIOLA, 2003).

Cada vez mais se entende que o cinema na nossa cultura tem uma função maior que 

ser apenas um objeto de exibição, pois esse assume uma forma popular, como arena voltada 

para a diversão do público (TURNER, 1997). A tendência atual é que um filme popular não 

seja apresentado ao público como um produto único, pois esse inclina-se a ser integrado com 

produtos como brindes, camisetas, brinquedos, bem como a outros produtos midiáticos e, com 

isso, o filme deixa de ser uma indústria isolada para fazer parte diversos artigos culturais que 

envolvem outras industrias (TURNER, 1997).

O cinema abriu espaço para outras formas de narrativas que envolvessem elementos 

audiovisuais. Com a evolução das tecnologias digitais, as narrativas evoluíram para formatos 

mais  complexos  e  passaram a  oferecer  mais  possibilidades,  como no caso  das  narrativas 

interativas, em que o interagente poderia influenciar no desenvolvimento dos fatos narrados, 

através  da  manipulação  de  variáveis  via  dispositivos  interativos,  como  os  periféricos  de 

entrada em equipamentos de hardware (tais como o mouse e o teclado no computador ou o 

controle  nos  videogames).  O próximo tópico tratará  justamente sobre um destes formatos 

mais recentes de narrativa: os jogos digitais.
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2.2 Narrativa em jogos digitais

O conceito de “jogo” pode se apresentar de maneira ampla, devido à diversidade de 

possíveis  aplicações  deste  conceito,  tais  como  nos  esportes,  com  os  jogos  esportivos 

competitivos;  na  psicologia,  com os  jogos  de  sedução  nas  interações  entre  humanos;  na 

matemática e na administração,  com a teoria  dos jogos;  na pedagogia,  com as  atividades 

lúdicas direcionadas à educação; ou até na biologia, com os comportamentos de atração ou de 

competição entre os animais. Em 1938, no livro  Homo Ludens, o autor Johan Huizinga já 

afirmava que o jogo é mais antigo que a própria cultura, já que esta é um conceito (limitado 

pelos estudos daquela época) que pressupõe a sociedade humana, e os humanos surgiram 

depois dos animais, que já “brincavam” entre eles. Ou seja: os animais jogavam antes mesmo 

do aparecimento do homo sapiens.

Ainda neste livro, Huizinga apresenta um conceito abrangente para o que ele considera 

como “jogo”:

[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 
e  determinados limites  de tempo e  de espaço,  segundo regras  livremente 
consentidas,  mas  absolutamente  obrigatórias,  dotado  de  um  fim  em  si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da "vida quotidiana". Assim definida, a noção 
parece  capaz  de  abranger  tudo  aquilo  a  que  chamamos  "jogo"  entre  os 
animais, as crianças e os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte, 
de adivinhação, exibições de todo o gênero. Pareceu-nos que a categoria de 
jogo  fosse  suscetível  de  ser  considerada  um  dos  elementos  espirituais 
básicos da vida (HUIZINGA, 2000, online).

Pelo conceito apresentado, podemos tomar o termo “jogo” como uma atividade, que 

pode  ser  exercida  de  diversas  maneiras  e  em  diversos  formatos.  Embora  exista  uma 

diversidade de aplicações deste conceito, o que parece claro é que há algumas características 

em comum entre todos os tipos de jogos: a delimitação de tempo e espaço da atividade, a 

existência de regras que determinam os movimentos e/ou as decisões dentro deste intervalo de 

espaço-tempo e o caráter lúdico (consciência de ser diferente da "vida quotidiana").

Sendo uma atividade inerente aos seres dotados de habilidades neurais complexas, tais 

como os  mamíferos,  o  jogo pode ser  considerado  um aspecto  que  faz  parte  da  natureza 

humana. Associada ao prazer e aos comportamentos de competitividade, esta atividade parece 

exercer,  de forma natural,  grande fascínio entre  os humanos.  Como ocorre tipicamente,  a 

indústria  se  aproveitou  deste  conceito  que  apresenta  grande  apelo  emotivo,  para  então 

desenvolver um novo mercado: o dos jogos em forma de produtos vendáveis.
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As tecnologias digitais abriram um espaço para este tipo de produto, pois as mesmas 

permitem ao interagente não apenas recepcionar os dados, como também gerar e enviar dados 

de  volta  ao  emissor.  Elas  permitiram  o  desenvolvimento  de  produtos  audiovisuais  que 

contenham dispositivos de interação. A combinação destes fatores possibilitou o surgimento 

de jogos eletrônicos (ou “jogos digitais”), pois a interatividade permite o desenvolvimento de 

dinâmicas  características  dos  games,  como  a  competição  e/ou  a  colaboração.  Em outras 

palavras: a interatividade das tecnologias digitais tem a capacidade de transformar as “mídias 

tradicionais” (como o audiovisual) em atividades competitivas e/ou colaborativas, delimitadas 

no tempo-espaço, ordenadas por regras definidas e inseridas em um cenário lúdico.

[...] os jogos digitais têm demonstrado o potencial para novas formas de se 
desenvolver e se contar histórias e têm funcionado de maneira a juntar os 
envolvimentos que temos com as mídias, tais como a televisão, o cinema e a 
música, junto com a sensação de interação encontrada na comunicação face-
a-face.  Eles  se  tornaram um foco  para  novos  entusiastas,  especialistas  e 
comunidades  que  compartilham  dicas,  estratégias  e  opiniões  sobre  a 
dinâmica  dos  jogos.  Embora  ainda  não  se  saibe  se  este  potencial  é 
significativamente transformador, já é evidente que os jogos digitais estão no 
centro de uma combinação significativa de fenômenos cultural,  industrial, 
tecnológico e social (BRYCE, Jo; RUTTER, Jason, 2006, p. xiii, tradução 
nossa8).

Para Gosciola (2003), poderíamos classificar os jogos eletrônicos como hipermídias: 

produtos  digitais  que  envolvem  diversos  formatos  de  mídia  em  sua  composição  e  que 

permitem ações  de interação dentro desta  composição,  como no caso da navegação entre 

blocos de hipermídia através do clique com o mouse em hiperlinks.  A hipermídia, mais que 

outros produtos e sistemas de comunicação, nasce de um processo comunicacional, porque 

sem o usuário ela se torna apenas um banco de dados composto de textos, imagens e sons 

(GOSCIOLA,  2003).  Essa  interação  do  usuário  e  dos  componentes  fica  muito  clara  no 

processo comunicacional estabelecido nos jogos eletrônicos.

De  acordo  com  Gosciola  (2003),  a narrativa  em  novas  mídias  compreende  uma 

composição entre meios cuja interação gera uma potencialização comunicacional entre eles. 

Cabe assim a cada conteúdo apresentado em meios multimídia uma elaboração intensa para a 

sua apresentação e garantia da unicidade da obra como um. Assim, ao se considerar um jogo 

eletrônico, a narrativa deve ser construída de forma sólida, já que essa é uma obra e um objeto 

8 At their best, digital games have shown the potential for new ways of developing and telling stories and 
worked towards joinings the engagement we have with media such as television, film and music with the sense 
of interaction found in face-to-face communication. They have become a focus for new enthusiasms, expertise 
and communities that share game playing tips, strategies and opinions. While it remains to be seen whether these 
potential are realized as significantly transformative, it is already apparent that digital games sit at the centre of a 
significant combination of cultural, industrial, technological and social phenomena.
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de si mesmo, é um meio e um contexto de seu processo comunicacional, sua qualidade é uma 

responsabilidade compartilhada do programador e do roteirista. 

Sabe-se que uma narrativa pode ser apresentada em diversos formatos, como através 

da oralidade, do texto ou do audiovisual. Ao aplicarmos a interatividade a estes formatos, 

teríamos, então, uma narrativa interativa? Os jogos poderiam ser considerados novas formas 

de narrativas? O pesquisador Shut (2003) afirma que há controvérsias neste novo campo de 

estudo. De acordo com o autor, há aqueles que afirmam que o jogo eletrônico é uma nova 

forma  de  narrativa,  e  geralmente  são  pesquisadores  ligados  ao  campo  da  narratologia. 

Entretanto, há os que não aceitam tal afirmação, pois defendem que, enquanto a narrativa 

exige do leitor a “função de interpretação”, como no caso de um livro ou de um filme, o jogo 

exige  também  outras  funções,  como,  por  exemplo,  a  “função  explorativa”.  Estes 

pesquisadores  estão,  geralmente,  associados  ao  campo  de  estudo  que  eles  denominam 

“ludologia”, que, segundo Shut, significa “o estudo do jogar” (2003, p. 2). Entretanto, alguns 

ludologistas defendem que pode haver narrativa dentro de um jogo, porém como um dos 

vários possíveis elementos externos que podem ser anexados ao jogo. A narrativa seria como 

um complemento não obrigatório.

Enquanto alguns autores não entram em consenso sobre o fato de um jogo eletrônico 

ser ou não ser uma narrativa,  outros decidem continuar com suas pesquisas sobre tipos e 

categorias de jogos, e nesta categorização levam em conta tanto as formas de interação do 

jogador  quanto  os  elementos  que  formam as  histórias  contadas  nos  mesmos;  ou  seja,  as 

narrativas (WOLF, 2003).

A interatividade é o resultado da busca constante em organizar e interligar meios e 

conteúdos consistentes em relação à proposta geral da obra durante o desenvolvimento do 

roteiro  da  hipermídia  (GOSCIOLA,  2003).  Essa  interatividade,  aliada  à  qualidade 

apresentada,  resulta  em um alto  envolvimento do consumidor  das  mídias  com a franquia 

considerada, resultando em um envolvimento cada vez maior nos conteúdos disponibilizados.

O envolvimento criativo integral do indivíduo, segundo Cruz (2005), é uma premissa 

fundamental dos jogos eletrônicos, pois isso representa a necessidade de uma construção de 

vários caminhos que levam aos respectivos destinos dos personagens. Isso está diretamente 

relacionado ao modo que os autores organizam seus conteúdos através dos links, utilizando 

múltiplos pontos de vista para conhecer a trajetória completa (GOSCIOLA, 2003).  A atuação 

capaz de integrar o jogador, transformando-o em sujeito da sua atuação, é a característica mais 

fundamental dos jogos eletrônicos (GOMES, 2006).
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O envolvimento criativo do jogador é potencializado pela interatividade proposta. A 

interatividade contínua tem como premissa a facilidade para alcançar um objetivo, e não deve 

exigir muitos cliques supérfluos ao usuário até esse atingir o destino desejado (GOSCIOLA, 

2003). A interatividade está intimamente relacionada às novas mídias devido aos ambientes e 

recursos digitais proporcionados por essa.

Quando  consideramos  os  ambientes  digitais,  esses  muitas  vezes  exercem fascínio 

sobre  seus  usuários.  Segundo  Cruz  (2005),  isso  ocorre  devido  aos  três  prazeres 

proporcionados por aqueles: o da agência, o da transformação e o da imersão. O prazer da 

agência decorre do fato de que quanto mais se está envolvido no ambiente digital, mais ativos 

deseja-se ser e ter resultados tangíveis. Já o prazer da transformação refere-se à possibilidade 

de transformação da experiência realizada, de desfazer o que foi feito errado e refazê-lo. O 

último refere-se ao prazer de imersão, o qual nos permite a sensação de total envolvimento 

com uma realidade estranha cuja a vivencia é agradável por si.

A imersão em jogos eletrônicos ocorre devido a vários fatores,  como jogabilidade, 

interface, sinergia, áudio e música. A interface física, segundo Gosciola (2003), deveria ser 

invisível  ao  jogador,  assim  o  computador  deve  atuar  como  um  meio  e  não  como  uma 

ferramenta para então manter a imersão do usuário na realidade proporcionada.

Os ambientes cada vez mais verossímeis foram possíveis de serem criados devido à 

evolução tecnológica, a qual simula com cada vez mais perfeição a realidade, possibilitando 

ao  jogo  eletrônico  a  mesma  sensação  de  “janela  para  o  mundo”  utilizada  pelo  cinema 

(GOMES, 2006). Nos jogos eletrônicos essa verossimilhança se caracteriza pela possibilidade 

de estender o jogador ao personagem do jogo (GOMES, 2006).

A linguagem de jogos eletrônicos agrega um conjunto de outras linguagens, como a 

fotografia,  a  sonora,  a  visual,  a  audiovisual  assim  como  ocorre  com  a  linguagem 

cinematográfica (GOSCIOLA, 2003). Os jogos também incorporaram várias referências do 

cinema, como exemplo pode-se citar a técnica do steadicam, onde a câmera assume o ponto 

de  vista  do  personagem.  A  câmera  subjetiva,  em  linguagem  cinematográfica,  é  uma 

característica presente em jogos com perspectiva em primeira pessoa. (GOSCIOLA, 2003).

Os jogos eletrônicos também trazem em sua essência hipertextos. Cabe a eles a análise 

do discurso, ou trajetória do jogo. Existem dois tipos de discurso: o discurso armazenado, o 

qual  contém toda  a  obra  construída,  e  o  discurso  decorrido,  o  qual  remete  ao  percurso 

realizado pelo usuário; esse prevê que o usuário pode buscar ou se deixar levar para outros 

destinos narrativos que o desenrolar dos conteúdos lhe oferece (GOSCIOLA, 2003). A figura 

abaixo demonstra a relação entre os discursos no jogo.
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Figura  – Trajetórias previstas do jogador. Fonte: Gosciola, 2003, p. 105

Conforme pode-se observar, na imagem é apresentado o relacionamento entre o jogo e 

o  jogador,  em três  trajetos  distintos.  Essas  são  trajetórias  previstas,  pois  o  usuário  pode 

percorrer quaisquer possibilidades de caminhos.

Em jogos eletrônicos, a narrativa é dada a partir de uma programação disponível. A 

montagem desta sequência ocorre a partir das tomadas de decisões do jogador, na qual cada 

escolha leva a uma consequência narrativa. O arco dramático9 nasce a partir da construção de 

sistemas baseados na escolha do jogador (AUDI, REGIS, 2011).  Mesmo assim, apesar de 

todas as possibilidades narrativas oferecidas durante a participação do jogador, a narrativa 

necessita de linearidade, para que cada ramificação não se torne densa e confusa (MURRAY, 

2003 apud Audi, Regis, 2011).

Para Wolf (2003), alguns jogos podem apresentar narrativas, outros não. Segundo o 

autor, alguns jogos são tão abstratos que podemos considera-los com muito pouca ou com 

nenhuma narrativa, tais como os clássicos Tetris e Video Pinball. Entretanto, outros jogos são 

estruturados em narrativas cada vez mais complexas e cinemáticas.

Considerando que é possível categorizar os jogos eletrônicos de duas maneiras: em 

jogos de personagens, onde o agente assume o papel de protagonista, e os jogos de simulação, 

onde o jogador assume um papel de gerenciador (GOMES, 2006), observa-se que na primeira 

categoria  a  trajetória  do  jogo  oferece  mais  possibilidades  e  mais  claras  de  discursos 

decorridos.  O  jogo  analisado  no  presente  trabalho  (Matrix:  Path  of  Neo)  apresenta  uma 

estrutura que se encaixaria na primeira categoria: a dos jogos de personagens. Por isso, é um 

9 A estrutura básica de uma história, com seus esquemas de personagens, papéis, eventos e reviravoltas.
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jogo que proporciona ao jogador uma sensação de imersão em uma narrativa, pois o ambienta 

em uma trajetória com um fluxo pré-construído, porém modificável pelas ações do jogador.

Independente  de  considerarmos  que  o  jogo eletrônico  é uma narrativa  ou  que  ele 

utiliza a narrativa como elemento, consideramos que Matrix: Path of Neo é um produto que 

tem o potencial de alterar, de certa maneira, o entendimento sobre o universo ficcional de 

Matrix. O jogo pode trazer novos aspectos sobre as personagens apresentados nos filmes, 

desenvolver novas tramas e expandir o universo ficcional. Esta função desempenhada pelo 

jogo pode ser considerada parte do que Jenkins (2009) chama de “narrativa transmidiática”: 

uma história que se desenrola através de múltiplos meios de forma convergente, tais como em 

filmes, livros e jogos. Por isso, achamos fundamental para este trabalho o estudo sobre este 

conceito. No próximo tópico, buscaremos explicitar esta teoria.

2.3 Narrativa Transmidiática

Talvez  a  humanidade  esteja  participando  da  construção  de  uma  nova  realidade 

humana, o  homo media, que não só está entre os meios de comunicação, mas interage com 

eles, neles interfere e por eles é influenciado (GOSCIOLA, 2003). Jenkins (2009) explica que 

estamos presenciando o nascimento de um novo paradigma da comunicação: o paradigma da 

convergência,  que  pressupõe  a  interação  cada  vez  mais  complexa  entre  mídias  novas  e 

antigas.

A narrativa transmidiática é resultado de uma nova cultura, a cultura da convergência. 

Jenkins (2009) teoriza essa transformação como um fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos que incentivam o consumidor a procurar informações e criar conexões em 

meio a conteúdos midiáticos dispersos. O autor ainda esclarece que esta convergência não 

ocorre  através  de  aparelhos,  mas  sim  na  cabeça  dos  consumidores  e  por  meio  de  suas 

interações  sociais.  Para  Bianchini  e  Mielniczuk  (2011),  os  produtos  lançados  em outros 

suportes dão acesso a novas informações a sobre o conteúdo, essas, apesar de secundárias, 

aumentam a compreensão do consumidor a respeito da franquia.

A indústria cinematográfica olha cada vez mais para os games não apenas como um 

meio de colar o logotipo da franquia em algum produto acessório, mas como um meio de 

expandir a experiência narrativa, como uma forma de explorar ideias que não caberiam em 

um filme de duas horas (JENKINS, 2009).  
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Os portais de acesso que ligam as histórias distribuídas em múltiplas mídias 
são considerados como o eixo de sustentação da narrativa transmidiática,  
pois  eles  representam  o  modo  pelo  qual  um  universo  ficcional  rico  e 
complexo  transpõe  os  limites  de  um  único  suporte  (BIANCHINI, 
MIELNICZUK; 2011, p.131).

A convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir  quanto na 

forma de consumir os meios de comunicação, ou seja, além de assistir um seriado/filme, fãs 

podem criar fóruns de discussão na internet, produzir conteúdos, como fan fics10 e HQ’s, por 

exemplo,  e  compartilhar  através  da  internet.  Esse  fenômeno  exige  cada  vez  mais  que  o 

consumo de mídias seja repensado, pois o consumidor passivo, previsível e isolado passou a 

ser  ativo,  migratório  e  conectados  socialmente.  “Grande  parte  do  sucesso  de  franquias 

midiáticas  como  Matrix,  Star  Wars  e  Harry  Potter deve-se  à  dedicação  e  ao 

comprometimento  dos  fãs  que  se  envolvem  com  essas  histórias  apaixonadamente” 

(BIANCHINI, MIELNICZUK; 2011, p.130). A relação desses conteúdos é essencial para que 

eles não sejam repetidos nas diferentes mídias e que estejam relacionados a partir dos portais 

de transição (SOUZA; MIELNICZUK, 2010).

A trilogia Matrix é um exemplo desta nova forma de produção de conteúdo através da 

narrativa transmidiática, identificada por Jenkins (2009) como uma nova estética que surgiu 

em resposta à convergência de mídias. O autor conceitua narrativa transmidiática como a arte 

da criação de um universo, onde a narrativa é contada em “pedaços” espalhados por diversas 

mídias e cada “pedaço” é utilizado como forma de compreender este grande universo. 

Este conceito também é compartilhado por profissionais e autores que trabalham com 

narrativas em diferentes plataformas, como o marketing, por exemplo. A professora Martha 

Gabriel  (2012)  utiliza  do  termo  transmedia  storytelling para  definir  narrativas  contadas 

através de diversos meios. Segundo ela, as mídias digitais causaram uma transformação na 

arte de contar histórias através de diversas plataformas, nas quais cada dispositivo contribuirá 

para a compreensão dessas histórias.

A criação do universo Matrix foi imaginada pelos irmãos Wachowski como diversos 

fragmentos de um todo, onde os filmes são apenas a principal fatia deste universo, que será 

explorado  em  diferentes  mídias.  Neste  caso,  os  filmes,  jogos,  quadrinhos  e  animações 

acrescentam informações e retratam partes de um todo, afim de que este todo se torne mais 

convincente  e  compreensível  (JENKINS,  2009).  Sendo  assim,  de  acordo  com  Bianchini 

(2009, p. 55), “Matrix foi concebido como um produto cult, um universo ficcional rico de 

10 Histórias criadas por fãs, inspiradas no enredo original de um filme, HQ, jogo ou série.
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personagens  e  de  acontecimentos  que  podiam ser  estudados,  apreendidos  e  citados  pelos 

consumidores mais dedicados”.

Os produtos  que são baseados em diferentes  mídias,  os  quais possuem complexos 

universos  narrativos,  oferecem  aos  consumidores  conteúdos  adicionais  e  uma  grande 

quantidade  de  informações  (BIANCHINI,  MIELNICZUK;  2011).  Jenkins  (2009)  cita  a 

própria história de Jesus Cristo como um exemplo de narrativa transmidiática, pois para os 

analfabetos, sua história era contada através de múltiplos níveis culturais, onde se presumia 

que tanto o personagem como sua história já eram conhecidos.

Bianchini e Mielniczuk (2011) comparam os diversos suportes midiáticos de uma série 

a peças de um imenso quebra-cabeça, que contém diversos personagens, referências culturais, 

histórias, religiosas, filosóficas e científicas. Assim como Gabriel (2012) compara a criação de 

uma narrativa transmidiática a uma orquestra, na qual cada instrumento (ou dispositivo, no 

caso da narrativa), separadamente, contribui para a criação de uma música.

A convergência tecnológica é atrativa para as corporações porque oferece a 
elas  múltiplos  pontos  de  acesso  aos  consumidores  e,  com isso,  maiores 
oportunidades  de  venda  e  conquista  de  sujeitos.  Entretanto,  essas  novas 
possibilidades exigem que a indústria se renove e se reinvente para oferecer 
produtos que provoquem o engajamento e o investimento do público, a fim 
de criar uma relação prolongada com um universo de entretenimento mais  
complexo do que aquele oferecido anteriormente (SILVEIRA, 2011, p.21). 

Além de ser uma forma de narrar uma história através de diversos pontos de acesso, a 

narrativa transmidiática é uma estratégia utilizada por produtores de conteúdo. Pois, desta 

forma, o consumidor interessado em conhecer todo um universo ficcional teria que consumi-

lo em todas as plataformas nas quais ele está distribuído, criando assim uma relação ainda 

mais forte com a marca.
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3 TRILOGIA MATRIX

3.1 The Matrix

Lançado em 1999, The Matrix, representado por sua capa na Figura 03, é uma ficção 

que se passa em um futuro no qual a raça humana foi dominada por máquinas após uma série 

de eventos que culminaram em uma guerra entre homens e robôs dotados de inteligência 

artificial.

Figura  - Capa do filme  The Matrix. Fonte: divulgação Warner Bros.

O filme narra a história de Thomas Anderson (interpretado pelo ator libanês Keanu 

Reeves), programador de uma empresa de softwares que vive em uma cidade do final do 

século XX e, sem saber, faz parte de um sistema de imaginação coletiva, Matrix, que mantém 

as mentes de toda a raça humana presas em uma realidade simulada enquanto seus corpos 

produzem energia para um complexo sistema de inteligência artificial. Em outras palavras, o 

que as pessoas imaginam como sendo a realidade é, na verdade, um espaço virtual simulado, 
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chamado  de  Matrix,  utilizado  para  manter  os  cérebros  inconscientes  em funcionamento, 

enquanto seus corpos são utilizados como fontes de energia para as máquinas. Alguns poucos 

humanos (os  rebeldes)  vivem fora  deste  ambiente  e  buscam resgatar  a  humanidade desta 

prisão mental criada pelas máquinas. As pessoas que vivem na Matrix acreditam estar vivendo 

no ano de 1999 d.C., mas segundo Morpheus, um dos líderes da rebelião e capitão da nave 

Nabucodonossor, a Terra estaria próximo ao ano 3000 d.C.

Neo, nickname de Anderson no mundo virtual, é contatado por Morpheus no início do 

filme, pois teria dúvidas sobre a realidade onde vive e frequentemente se questiona se o que 

está a sua volta é real. Neo tem seu primeiro contato com os rebeldes, pessoas desconectadas 

da  Matrix,  que  tentam libertar  o  máximo de  mentes  possíveis  para  diminuir  a  força  das 

máquinas. Após este primeiro encontro, o protagonista é procurado pelos Agentes, que são 

uma manifestação da inteligência artificial da Matrix cuja função é manter a ordem dentro 

deste  sistema  a  partir  do  extermínio  de  programas  e  pessoas  que  possam  ameaçar  os 

parâmetros  criados  pela  simulação,  para que fornecesse  informações  que os  levassem até 

Morpheus, tratado no mundo das máquinas como um terrorista extremamente perigoso. 

Uma vez fora da simulação, Neo descobre que sua vida era, na verdade, produto de 

uma alucinação coletiva criada para transformar a raça humana em uma forma de energia 

renovável, pois segundo conta o personagem Morpheus, a superfície da Terra foi destruída 

após um ataque nuclear, pois acreditava-se que sem a luz solar os andróides não teriam uma 

fonte de energia.

Durante seu período de adaptação ao novo mundo; o subterrâneo, o comandante da 

Nabucodonossor revela que Neo seria “o Escolhido”, um homem nascido dentro do sistema 

que teria o poder de alterar as regras daquela realidade de acordo com sua vontade e que 

lideraria a humanidade na guerra contra as máquinas. Todo o treinamento que se segue visa 

despertar no personagem o poder que selaria o fim da luta pela sobrevivência da raça humana.

Entre as personagens do filme, destacam-se:

• Neo: é o protagonista da trama. É considerado pelos rebeldes como “o Escolhido”, 

o homem predestinado que irá liderar a humanidade na guerra contra as máquinas, 

embora  ele  próprio  não  tivesse  conhecimento  disso  até  seu  encontro  com  os 

rebeldes.

• Morpheus:  um dos  líderes  da  resistência  humana  em Zion  e  capitão  da  nave 

Nabucodonossor. Acredita com todas as suas forças que Neo é “o Escolhido” e o 

treina para que possa despertar suas forças ocultas e, assim, ser a grande arma da 

raça humana.
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• Trinity: uma hacker que, assim como Neo, foi liberta e também integra a equipe 

da nave Nabucodonossor. Também crê que Neo seja “o Escolhido”, pois lhe foi 

dito pelo Oráculo que ela se apaixonaria pelo salvador.

• Cypher:  no  início,  um  membro  da  tripulação  da  Nabucodonossor,  com  o 

desenvolver da trama se mostra um personagem que está arrependido de ter sido 

libertado  e  agora  tenta  voltar  à  Matrix.  Foi  ele  quem entregou  Morpheus  aos 

Agentes.

• Oráculo: um programa criado para dar o poder do livre arbítrio às mentes ligadas 

ao  sistema.  Para  os  rebeldes,  principalmente  para  Morpheus,  é  um guia  a  ser 

consultado antes de grandes operações.

• Agente  Smith:  principal  inimigo  de  Neo.  O  Agente  Smith  é  o  programa  que 

controla a ordem dentro do sistema. A figura dos agentes foi inspirada na imagem 

dos integrantes do serviço secreto americano. Ao longo do filme, entende-se que 

ele também tenta se libertar, pois confessa a Morpheus que está “cansado deste 

lugar”.

3.2 The Matrix: Reloaded

Lançado em 2003,  Reloaded, representado por sua capa na figura 04, se passa seis 

meses após os acontecimentos do primeiro filme. Nesta sequência já é possível perceber por 

parte da direção do filme que o expectador já tem conhecimento dos fatos anteriores, tanto do 

primeiro filme como de  Animatrix;  série  animada que mergulha no universo  ficcional  da 

história e esclarece fatos que antecedem a libertação de Neo e também a destruição do mundo. 

Neste segundo capítulo da trilogia, Neo já está com seus poderes plenamente desenvolvidos e 

é uma peça fundamental para o exército de Zion.

É  em  Reloaded que  Zion,  o  último  reduto  de  humanos  livres,  é  apresentado  ao 

espectador. Um local próximo ao núcleo da Terra, cercado por tubulações que antes serviam à 

civilização anterior à guerra.

Os Agentes continuam sendo uma ameaça aos rebeldes dentro de Matrix, mas desta 

vez Zion está ameaçada, pois as máquinas enviaram contra a cidade um exército de sentinelas; 

androides  com  aspecto  semelhante  a  um  polvo,  para  destruir  cada  habitante  da  cidade 

subterrânea.
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Figura  – Capa do filme The Matrix: Reloaded. Fonte: divulgação Warner Bros.

Ao buscar orientações com o Oráculo, Neo descobre que para impedir a destruição de 

Zion deve ir ao mainframe das máquinas, um local dentro de Mega City 11 que necessita de 

uma chave de acesso especial. Porém, para que tenha êxito em sua missão, deverá encontrar O 

Chaveiro;  um programa  que  possui  todas  as  chaves  de  acesso  no  mundo  virtual,  que  é 

mantido  prisioneiro  pelo  Merovíngio;  um  programa  extremamente  poderoso  e  influente, 

devido ao seu papel de “corretor” do código de Matrix, controlando os programas que serão 

exilados.

Além  de  precisar  resgatar  O  Chaveiro,  lutar  contra  os  Agentes,  Neo  enfrentará 

novamente Smith, que ressurge e agora se comporta como um vírus dentro do mundo virtual; 

contaminando todos os habitantes da cidade. Durante os eventos de Reloaded, uma das cópias 

de Smith consegue infectar Bane, um dos rebeldes, e, assim, infiltrar-se em Zion para tentar 

11 Cidade fictícia onde se passa a história de Matrix
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eliminar Neo. Na cidade subterrânea, Morpheus esclarece aos seus habitantes que a guerra se 

aproxima e que a profecia finalmente se cumprirá.

Após se encontrar novamente com o Oráculo, Neo enfrenta uma luta contra várias 

cópias de Smith, que revela que é sua outra metade; ao que se entende, ele seria uma maneira 

que Matrix encontrou para equilibrar o sistema.

Quando o Escolhido finalmente tem acesso ao mainframe de Matrix, lhe é apresentado 

o Arquiteto; o criador de toda a Matrix. É revelado que Neo é, na verdade, a sexta versão de 

uma anomalia permanente na equação do código fonte do programa Matrix e que para que a 

profecia se cumpra ele deverá escolher seis indivíduos diretamente da fonte e recriar Zion, 

que será destruída pela sexta vez consecutiva.

Neo escolhe salvar Trinity, que fora ferida gravemente durante a missão de invasão ao 

prédio onde se localiza a porta para o  mainstream. Durante a volta para Zion, as sentinelas 

emboscam a tripulação de Nabucodonossor, mas são destruídas pelo poder do Escolhido, que 

começa a se estender para o mundo real. Neste instante, Neo cai desacordado.

Novos personagens apresentados em Matrix Reloaded:

• Smith:  agora que não faz mais parte do sistema, age como um vírus dentro de 

Matrix, criando cópias de si. Mesmo não sendo mais um Agente, mantém sua força 

e habilidades.

• Niobe: capitã de uma das naves de Zion. Em Reloaded tem um papel mais passivo, 

surgindo em momentos chave do filme. Porém, no jogo Enter The Matrix torna-se 

um personagem à parte da trama, realizando missões que levarão aos momentos 

em que faz suas aparições no filme.

• Bane: um rebelde que é infectado por Smith e vai ao mundo real. Uma vez em 

Zion, Smith tenta sabotar as tentativas da resistência de vencer a guerra sabotando 

uma das naves durante a invasão ao prédio do mainframe.

• Chaveiro: programa que tem todas as chaves de acesso de Matrix. É ele quem irá 

conduzir Neo até a Fonte.

• Merovíngio: personagem semelhante ao Oráculo, contudo, enquanto o Oráculo vê 

acontecimentos futuros, o Merovíngio entende e analisa a relação de casualidades 

(ação/reação). 



32

3.3 The Matrix: Revolutions

Revolutions (2003), representado por sua capa na figura 05, dá continuidade à história 

de Reloaded exatamente do ponto onde a trama é interrompida. É neste capítulo que a história 

se conclui, com Neo cumprindo a profecia e encerrando o confronto.

Figura  – Capa do filme The Matrix: Revolutions. Fonte: divulgação Warner Bros.

No capítulo final,  a mente de Neo encontra-se presa em um local  controlado pelo 

Merovíngio  e  administrado  pelo  Homem  do  Trem,  um  programa  que  transporta  demais 

programas para o exílio antes que sejam deletados. Neo é resgatado por Morpheus e Trinity e 

decide que é hora da profecia ser cumprida, e se dirige em direção à Cidade das Máquinas 

para que a guerra chegue ao fim.
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Durante o caminho, Bane (Smith) tenta sabotar a nave onde estão Neo e Trinity e é 

derrotado, não sem antes ferir gravemente o Escolhido, que fica impossibilitado de enxergar.

Após 72 horas de escavações,  um exército de 250 mil (exatamente uma para cada 

homem, mulher e criança, segundo Morpheus) sentinelas alcança Zion, iniciando a batalha 

que decidirá o futuro da cidade subterrânea. Enquanto isso, a nave que se dirigia à cidade das 

máquinas alcança seu destino, mas Trinity morre devido aos ataques das máquinas.

Após conseguir contato com as máquinas, Neo informa que o programa Smith tornou-

se uma ameaça à estabilidade de todo o sistema e precisa ser derrotado a qualquer custo, pois 

seus clones estão por todas as partes. O embate final tem início e os dois inimigos têm forças 

iguais. 

Nos momentos finais do combate, Neo decide sacrificar-se para que todas as mentes 

contaminadas por Smith sejam salvas. O programa finalmente é destruído e Mega City volta 

ao normal e as sentinelas interrompem o ataque à Zion.

3.4 The Matrix: Path of Neo

The Matrix: Path of Neo foi lançado no ano de 2005, representado pela sua capa na 

figura 6, para as plataformas Playstation 2 (Sony), Xbox e PC (ambos Microsoft). Neste jogo, 

como é sugerido no título, são percorridos eventos que contam a história de Neo dentro de 

Matrix.  A história abraça os três filmes da trilogia,  recriando momentos já conhecidos do 

jogador e também explorando partes que podem ter ficado subentendidas durante o filme e 

também momentos inéditos, para aumentar a experiência de exploração do universo ficcional.

Antes mesmo do primeiro contato com a história, o jogador é lançado em um nível de 

testes, que irá definir o grau de dificuldade do jogo a partir de seu desempenho neste nível. 

Este cenário é o mesmo onde ocorre o início da batalha para salvar Morpheus no primeiro 

filme.  Nesta  fase,  o jogador  enfrenta os mesmos inimigos que irá  encontrar  no jogo, em 

dificuldade crescente até que seja derrotado ou vença o nível.

Após este primeiro contato com o jogo, a história,  de fato,  começa com  cutscenes 

(cenas do filme), que são utilizadas antes do início de cada novo capítulo para que o jogador 

seja inserido na trama. 

O primeiro nível do jogo se passa no escritório onde Neo é procurado pelos Agentes. A 

missão do jogador é seguir as instruções de Morpheus e fugir dos guardas que vigiam as 

saídas do prédio. Após este nível, há nove estágios para o aprimoramento dos comandos do 
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jogo, alguns deles diretamente ligados com o roteiro do primeiro filme, como é o caso do 

treino de luta com Morpheus.

Figura  – Capa do jogo The Matrix: Path of Neo. Fonte: divulgação

O estágio seguinte aos treinamentos já ocorre de acordo com o roteiro da história, 

sendo o próximo cenário o momento da visita ao Oráculo, onde os Agentes emboscam os 

rebeldes. A seguir, é mostrada a fuga de Neo e seus companheiros pelo subterrâneo de Mega 

City. É valido ressaltar que toda a história do primeiro filme mostrada durante  Path of Neo 

serve como um tutorial para os estágios avançados.

Após a fuga, o jogador terá a missão de resgatar Morpheus e enfrentar os agentes, tal 

qual exibido durante a primeira parte da trilogia. Aqui já percebe-se a expansão da história do 
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jogo, pois há a extensão deste momento do filme justamente para aumentar a experiência do 

gameplay12. Estes trechos de ampliação de fatos dos filmes se repetem ao longo do jogo.

No encerramento da história de The Matrix, pode-se dizer que a experiência de Path of  

Neo  se inicia.  Agora o objetivo do jogador é resgatar  cinco “red pills” (pessoas que têm 

poderes especiais dentro de Matrix, tal qual O Escolhido). Após esses estágios, a história de 

Reloaded inicia com um modelo semelhante ao do resgate dos “red pills”, pois o jogador deve 

proteger e salvar os capitães da resistência após os Agentes invadirem uma reunião.

Os eventos de  Reloaded  também são retratatos nos estágios em que Neo procura o 

Oráculo.  Aqui  há  a  luta  contra  Seraph  (guarda-costas  do  Oráculo)  e  o  embate  contra  as 

centenas de clones de Smith. O combate dentro da mansão do Merovíngio também é um dos 

momentos deste jogo, assim como a tarefa de proteger O Chaveiro.

The Matrix: Revolutions  tem apenas um momento revivido em  Path of Neo: a luta 

final contra Smith. É neste estágio que Neo e Smith se enfrentam enquanto são observados 

por milhares de clones de Smith.

12 Ato de jogar.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse  capítulo  serão  apresentados  os  procedimentos  metodológicos  que  serão 

utilizados para alcançar os objetivos propostos.

4.1 Definições de Pesquisa

Visando alcançar o objetivo geral proposto para esta pesquisa: descrever a forma que o 

jogo  eletrônico  envolve  o  consumidor  das  mídias  utilizando-se  de  sua  narrativa  para 

aprofundar a história do filme, essa pesquisa pode ser considerada de nível exploratório, que, 

segundo  Gil  (2010),  tem  como  principal  objetivo  desenvolver,  esclarecer  e  modificar 

conceitos e ideias, escolhidas principalmente quando o tema de pesquisa é pouco explorado e 

torna-se difícil formular hipóteses precisas. O nível exploratório adapta-se bem a análise de 

narrativas interligadas entre jogos eletrônicos e cinema, devido à falta de literatura de impacto 

a respeito do tema.

O delineamento de pesquisa refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão 

mais complexa envolvendo a organização, coleta,  análise  e interpretação dos dados (GIL, 

2010).  O  elemento  fundamental  para  definição  de  um  delineamento  de  pesquisa  é  o 

procedimento adotado para a coleta de dados, o formato escolhido para a coleta de dados 

nesse  estudo será o de pesquisa documental,  esse justifica-se segundo Gil  (2010),  a  qual 

utiliza-se de fontes não analíticas e não necessariamente pré-tratadas como fotos ou filmes e 

jogos eletrônicos, como nesse estudo.

Com  relação  à  abordagem  de  análise  de  dados,  esta  será  qualitativa  devido  às 

características  dos  dados  que  serão  levantados,  pois  buscar-se-á  o  teor  e  o  conteúdo  do 

material selecionado (MOREIRA, 2011). Assim, visa-se encontrar os pontos de encontro e 

divergência dos objetos de análise para obter uma análise mais profunda e detalhada.

4.2 Coleta de Dados

A coleta  de  dados  será  realizada  por  meio  de  uma  análise  documental,  a  qual 

compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos diversos que sirvam 

ao fim da pesquisa (MOREIRA, 2011). Os documentos considerados fundamentais para o 
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desenvolvimento desse trabalho são os filmes da trilogia Matrix e o jogo eletrônico Matrix:  

Path of Neo.

A análise documental processa-se a partir de semelhanças e diferenças, e é uma forma 

de investigação que corresponde a um conjunto de operações que têm como fim descrever e 

representar  os  documentos  analisados  de  maneira  unificada  e  sistemática  que  facilite  seu 

entendimento e recuperação (Moreira, 2011).

A coleta de dados foi sistematizada da seguinte maneira: após uma sessão para cada 

um dos três filmes, foram selecionadas (e descritas) determinadas cenas (ou sequências) que 

tivessem relação com a narrativa do jogo Path of Neo. Em outras palavras, foi realizada uma 

comparação entre as narrativas cinematográficas dos três filmes com a narrativa interativa do 

jogo e, a partir desta comparação, foram selecionados eventos em comum para ambos. Dessa 

maneira, seria possível comparar de que maneira tal evento se desenrolava em cada um dos 

dois tipos de narrativas.

4.3 Análise dos Dados

Para a interpretação dos dados obtidos através do jogo eletrônico Matrix: Path of Neo 

e dos filmes da trilogia Matrix, adotar-se-á a análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin 

(1988),  através  de  procedimentos  sistemáticos  visa  obter  indicadores  que  permitam  a 

inferência de conhecimentos sistemáticos.

Segundo Moraes (1999), essa análise constitui-se como uma metodologia de pesquisa 

usada para descrever o conteúdo de diversos documentos,  textos,  imagens e narrativas.  A 

análise de conteúdo permite reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura, conduzindo a descrições sistemáticas 

qualitativas.

A análise dos dados focará na comparação entre o desenrolar dos eventos na narrativa 

do filme e na narrativa do jogo. A partir desta comparação, será possível inferir se a narrativa 

do  jogo  ampliou  a  narrativa  do  filme  e,  caso  a  resposta  seja  sim,  de  que  maneira  esta 

ampliação ocorreu. Será realizada uma análise para cada evento selecionado, e a mesma será 

apresentada logo após a descrição de cada evento.
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DAS NARRATIVAS

5.1 Filme 1: The Matrix

Evento 1: “Acorde, Neo” 

Tempo: 06min39seg – 11min58seg

No filme: Nesta cena, Neo está dormindo sobre seu computador enquanto aparecem 

imagens  de  jornais  com notícias  sobre  Morpheus,  quando  sua  busca  é  interrompida  pela 

mensagem “Acorde,  Neo.” que surge no monitor.  É  neste  momento que o personagem é 

informado sobre Matrix e é orientado a ir de encontro aos rebeldes.

No jogo:  Path  of  Neo inicia  exatamente  no  começo  do  evento  1  do  filme,  com 

animações criadas com o próprio motor gráfico do jogo. Tão logo a introdução é feita,  a 

animação avança para o evento 3 do filme, onde Neo deverá escolher se quer ser liberto ou 

seguir conectado à Matrix. 

Filme x Jogo: Aqui, tal como no filme, o jogador deve escolher a pílula vermelha para 

que possa iniciar a experiência interativa do jogo. Caso escolha a pílula azul, no jogo, Neo 

acordará e surgirá a tela de “Game Over”. O acréscimo de narrativa se dá na parte em que 

pode-se saber o que aconteceria se Neo escolhesse a pílula azul.

Evento 2: “Eles estão atrás de você, Neo”

Tempo: 13min29seg – 16min48seg

No filme: Neste trecho do filme, Neo recebe uma ligação de Morpheus em seu local 

de trabalho e é informado que os Agentes estão a sua procura. Morpheus orienta Neo durante 

sua fuga, mas ele é pego e levado sob custódia para interrogatório, pois não conseguiu chegar 

ao teto; que é o local onde encontraria um dos rebeldes para fugir.

No jogo: No jogo, este evento ocorre após o Evento 3. Cenas do filme são utilizadas 

como introdução ao segundo evento do jogo (cinematics). Aqui, percebe-se que estas cenas 

servem como uma forma autônoma de narrativa defendida por Jenkins (2009), onde estas 

cenas introdutórias dos estágios explicam o filme para o consumidor que não teve contato 

com a franquia cinematográfica. Nesta fase do jogo, Neo deve se locomover dentro do prédio 

sem ser visto pelos seguranças e Agentes. Diferente do filme, aqui o personagem consegue 
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chegar ao topo do edifício após percorrer vários andares e setores da empresa. Ao final deste 

momento; que se estende por duas fases do Jogo, Trinity auxilia Neo em sua fuga. Daqui, o 

jogo segue para o Evento 4.

Filme x Jogo: A fuga de Neo pela empresa é estendida no jogo. Além de andar entre 

os cubículos dos funcionários, o jogador explora corredores e diversos andares do prédio onde 

O Escolhido trabalha. Além de explorar mais a cena da fuga, o jogador faz o percurso que 

Neo deveria ter feito para que conseguisse fugir dos Agentes. Diferente do filme, neste estágio 

do  jogo Neo tem sucesso  em sua  fuga.  Aqui,  caso  o  jogador  seja  pego por  policiais  ou 

Agentes antes do fim do estágio o jogo acaba.

Evento 3: “Bem vindo ao mundo real”

Tempo: 21min50seg – 32min24seg

No filme:  Neo é levado ao encontro de Morpheus, que lhe fala sobre suas dúvidas 

sobre a realidade e lhe oferece a verdade: Matrix. É neste momento que Neo escolhe a pílula 

vermelha para que a verdade lhe seja revelada.

No jogo: Os acontecimentos deste evento são mostrados no evento 1 do jogo, ou seja, 

é no momento a que Gomes (2006) se refere ao afirmar que o jogo possibilita ao jogador a 

experiência de “entrar” no filme. Neste momento, cabe ao jogador escolher entre a pílula azul; 

que o manterá conectado ao sistema (se o jogador escolher esta opção, Neo acordará em seu 

apartamento e surgirá a tela de “Game Over”), ou escolher a pílula vermelha para ser liberto e 

levado ao estágio de teste de dificuldade. Após o final deste estágio, o jogo leva o jogador ao 

Evento 2.

Filme x jogo: Neste evento o jogador é um espectador. Não há interação, pois todo o 

evento é explicado por meio de cenas do filme e do jogo.

Evento 4: “Eu sei kung-fu”

Tempo: 49min09seg – 55min09seg

No filme:  Neste momento do filme, Neo inicia seu treinamento em artes marciais e 

põe suas habilidades à prova em uma luta contra Morpheus. Após o combate, Morpheus o 

leva ao treinamento de saltos, que consiste em um pulo sobre uma grande distância e altura.

No jogo:  Em  Path  of  Neo  o treinamento  das  habilidades  ocorre ao longo de  seis 

estágios de treinamento específico, que vão desde lutas com espadas, treinamento com armas, 
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artes marciais e habilidades furtivas para então combater Morhpeus no cenário do dojo. Aqui, 

o  treinamento  de  saltos  é  adaptado para  uma corrida  com obstáculos  separados  por  uma 

grande distância, para proporcionar maior experiência de jogabilidade.

Filme x Jogo: Enquanto no filme, boa parte do treinamento de Neo fica implícita, pois 

dados são carregados diretamente em seu cérebro enquanto ele está conectado ao sistema da 

nave rebelde. No jogo, o jogador participa ativamente das diversas modalidades de combate 

oferecidas nos treinamentos (corpo a corpo, armas brancas e de fogo), pois é através delas que 

são passados os comandos básicos do controle do personagem. Após, é hora da luta contra 

Morpheus, onde é feito um combate no cenário Dojo, que simula uma arena de combate, 

seguido de um treinamento de saltos diferente do mostrado no filme. Neste estágio, os saltos 

são  treinados  em  uma  corrida  contra  Morpheus,  na  qual  são  feitas  diversas  sequências 

diferentes de saltos. Os movimentos aprendidos neste estágio serão de grande utilidade no 

decorrer da experiência interativa

Evento 5: “Deja vu”

Tempo: 1h18min36seg – 1h25min02seg

No filme: Nesta cena, Neo e os rebeldes irão encontrar o Oráculo, mas Cypher traiu o 

grupo,  que,  pensando  estar  a  caminho  do  Oráculo,  está  na  verdade  a  caminho  de  uma 

emboscada. Os resistentes são encurralados dentro de um prédio, mas conseguem fugir após 

Morpheus ser capturado ao tentar defender Neo dos Agentes.

No jogo:  O evento 5 é introduzido por cenas do filme e o estágio inicia com Neo 

sendo separado do restante do grupo dentro do prédio. O Escolhido deve encontrar o caminho 

até seus companheiros enquanto enfrenta diversos inimigos no caminho. Aqui, tal como no 

segundo evento,  são utilizados dois estágios para exibir  a  fuga dos  personagens,  sendo a 

segunda parte desta, uma corrida pelo sistema de esgotos.

Filme x Jogo:  Aqui são mostrados acontecimentos que ocorrem após a captura de 

Morpheus, com os rebeldes partindo em fuga do prédio tomado por Agentes e policiais. Neo 

começa o estágio dentro do prédio,  separado de seus companheiros e  enfrentando muitos 

inimigos. Após encontrar com os demais rebeldes, Neo foge pelos esgotos de Mega City e a 

fuga continua no subterrâneo,  com diversos policiais,  equipes de elite  e  agentes tentando 

emboscar o jogador.

Neste  estágio,  a  experiência  transmidiática  ocorre  no  momento  em que o  jogador 

percorre todo o caminho não mostrado na fuga do filme. No jogo, é feito todo o caminho 
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pelos esgotos de Mega City até a saída em um bueiro. Já, no filme, os personagens já são 

mostrados saindo dos esgotos.

Evento 6: “Armas, muitas armas”

Tempo: 1h41min00seg – 1h49min29seg

No filme:  Neo e Trinity partem em uma missão para resgatar  Morpheus.  A dupla 

invade o prédio onde seu capitão é mantido sob a custódia dos Agentes, que tentam obter 

informações sobre Zion. Neo e Trinity abrem caminho entre soldados e guardas fortemente 

armados  pelo  lobby  do  prédio  e  rumam  ao  terraço,  onde  combatem  mais  soldados  até 

resgatarem Morpheus com o auxílio de um helicóptero.

No jogo: Assim como ocorreu no evento anterior, o resgate de Morpheus é realizado 

ao longo de mais de um estágio. Neste caso, três fases, na qual cada uma representando um 

cenário do evento 6.

No primeiro momento, há o confronto na entrada do edifício, onde o jogador tem um 

determinado tempo para derrotar as ondas de inimigos. Se, por acaso, o jogador não conseguir 

derrotar  os  inimigos  a  tempo,  Morpheus  irá  revelar  aos  Agentes  os  segredos de Zion.  O 

segundo momento ocorre no terraço; onde é mostrado o combate que fica subentendido no 

evento 6 e  ocorre a cena em que Neo desvia dos tiros dados por um Agente.  O terceiro 

momento ocorre dentro do helicóptero utilizado no resgate. Neste trecho, é feito o caminho 

até o local onde o capitão da Nabucodonosor é mantido preso.

Filme x Jogo:  Além de mostrar a luta de Neo e Trinity no lobby do prédio onde 

Morpheus é mantido preso. A experiência é expandida, mostrando todo o combate realizado 

no telhado do edifício, sendo que, no filme, é mostrado apenas o final desse embate. Além 

disso, há um desafio extra, onde o jogador está dentro de um helicóptero trocando tiros com 

os inimigos antes do resgate do capitão da nave. Durante este momento, Neo também deverá 

proteger Morpheus dos Agentes.

Evento 7: “Meu nome é Neo”

Tempo: 1h54min16seg/2h06min46seg

No filme: Após o resgate de Morpheus, Neo é encurralado pelo Agente Smith em uma 

estação de metrô. Lá ocorre a primeira parte do combate final entre os dois inimigos, pois Neo 

foge pelas ruas em busca de um telefone público (os telefones são utilizados como portais, 
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para  se  desconectar  do  mundo  simulado  da  Matrix  e  voltar  ao  mundo  real)  enquanto  é 

perseguido por Agentes. Ao chegar a seu destino, é surpreendido por Smith, que o mata e faz 

despertar o poder do Escolhido. Logo após morrer, Neo passa por uma ressurreição e ganha 

novos poderes. Com seus novos poderes, Neo derrota Smith e os outros dois agentes fogem.

No jogo: A luta contra o Smith se dá no decorrer de quatro fases do jogo. Na primeira, 

o jogador enfrenta Smith na estação do metrô e deve derrotá-lo da mesma maneira assim 

como ocorre no filme, para que Neo comece sua fuga. No segundo estágio, Neo está fugindo 

de Smith na estação de metrô e precisa encontrar a saída de um vagão de trem que está preso 

em uma falha da Matrix. A terceira parte da fuga ocorre tal como no filme, com Neo correndo 

pelas ruas tentando encontrar o local onde poderá se desconectar enquanto é perseguido pelos 

Agentes.  Já,  a  última  parte  também  ocorre  de  maneira  semelhante  ao  filme.  Porém,  é 

necessário derrotar todos os três Agentes para completar este estágio.

Filme x Jogo: Neo enfrenta Smith no metrô. No primeiro momento, é preciso derrotar 

o Agente da mesma forma feita no filma; jogando-o nos trilhos. Como Smith não é derrotado 

desta forma, nas duas mídias, Neo precisa fugir. No jogo, porém, sua fuga é estendida através 

da estação subterrânea. Em um momento, Neo precisa fugir de um vagão que está preso a 

uma falha no sistema de Matrix e, após conseguir escapar deste quebra-cabeça, enfrenta Smith 

novamente. Depois desta segunda luta, a fuga segue como no filme, com Neo correndo pelas 

ruas de Mega City em busca de uma maneira de se desconectar do sistema. A luta final contra 

Smith  ocorre  dentro  do prédio,  tal  qual  no filme.  Mas,  nesta  parte,  Neo enfrenta os  três 

Agentes ao mesmo tempo até que seus poderes de Escolhido sejam despertos.

Neste estágio do jogo, a experiência é expandida visando dar mais experiência  de 

jogabilidade, pois são acrescentados novos cenários e há mais desafios visando uma melhor 

experiência de jogabilidade.

5.2 Jogo: The Matrix: Path of Neo

Evento X – “Red Pill Rescue”

Aqui  temos  um momento  do  jogo  que  não  consta  na  trilogia  cinematográfica  de 

Matrix. Nestas fases, Neo deve resgatar cinco pessoas que têm poderes especiais dentro de 

Matrix, algumas podendo curar, outras tendo acesso a diversos locais, lutar e outras que estão 

presas  em alguma falha  do sistema.  As fases  são escolhidas  aleatoriamente pelo  jogador, 

exemplificando claramente os exemplos de discurso armazenado e decorrido propostos por 
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Gosciola (2003), onde o discurso armazenado é o fato de o jogador precisar resgatar os cinco 

personagens e discurso decorrido sendo a ordem escolhida para completar as missões e a 

maneira que o jogador cumprirá seus objetivos; deve-se ressaltar que estas formas de discurso 

aplicam-se durante toda a jogabilidade, e não a apenas este momento do jogo.

A experiência transmidiática ocorre justamente pelo acréscimo de novos personagens e 

desafios que não constam em momento algum da trilogia  original.  Neo tem contato com 

personagens inéditos nos filmes.

5.3 The Matrix: Reloaded

Evento 8: “A reunião dos capitães” 

Tempo: 06min10seg – 10min34seg

No filme:  Os capitães de quatro naves rebeldes se encontram para discutir sobre a 

última  transmissão  de  Osíris,  uma  nave  que  fora  abatida  pelas  máquinas.  Segundo  a 

informação, as sentinelas estariam cavando em direção a Zion com o objetivo de destruir 

todos seus habitantes. A reunião é interrompida quando Neo sente a presença de Agentes indo 

ao local do encontro. Após os capitães e suas tripulações fugirem, Neo enfrenta e derrota os 

três Agentes, que são “upgrades” das versões do primeiro filme.

No jogo: Há uma introdução com cenas do filme para que o jogador seja situado no 

tempo em que ocorrem os  próximos eventos  do  jogo.  Após esta  introdução,  Neo já  está 

lutando contra os três Agentes. Assim como no filme, estes inimigos são versões atualizadas 

dos primeiros, neste caso, suas barras de vida se regeneram com o tempo, exigindo que o 

jogador atue de forma mais estratégica. Após a derrota destes inimigos, Neo precisa enfrentar 

um pelotão de soldados que invade o local. Neste momento, assim como no evento exclusivo 

do jogo “Red Pill Rescue”, há quatro estágios em que o jogador deverá salvar os capitães. O 

modelo  de  escolha  de  fases  é  o  mesmo  e,  assim  como  nas  missões  anteriores,  há  a 

possibilidade de escolha da ordem dos salvamentos.

Filme x Jogo:  Tanto no filme quanto no jogo, Neo enfrenta as novas versões dos 

Agentes enquanto os quatro capitães fogem do local da reunião. No jogo, após o jogador 

vencer os Agentes. Como são novas versões dos antigos inimigos, estes recuperam a energia 

ao longo do tempo, o que requer um combate mais estratégico. Após isso, policiais entrarão 

no local da luta e também precisam ser derrotados. Neste segundo momento do estágio, é 

possível estender a luta para fora do cenário original. Após, é preciso salvar os capitães em 
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fuga que estão em situações de risco. Neste trecho, também inexistente na trilogia, o jogador 

pode escolher a ordem das fases que percorrerá para salvar os líderes das naves da resistência. 

Ao longo dessas fases, o jogador tem a possibilidade de expandir a narrativa que, mais uma 

vez,  fica  implícita  no  filme.  Neste  trecho  do jogo é  possível  saber  como os  capitães  da 

resistência fugiram dos Agentes e que perigos enfrentaram durante sua fuga.

Evento 9: “Neo x Seraph” 

Tempo: 41min09seg – 43min44seg

No filme: Após receber um chamado do Oráculo, Neo se dirige ao local do encontro, 

mas encontra  Seraph, o guarda-costas do Oráculo.  Antes de chegar ao local  do encontro, 

Seraph desafia Neo para uma luta em um local semelhante a um antigo restaurante oriental. 

Um rápido confronto ocorre e Neo, o vencendor, é levado ao encontro do Oráculo.

No  jogo:  Neo  luta  contra  Seraph  no  mesmo  cenário  do  filme.  Após  Seraph  ser 

parcialmente derrotado, a luta prossegue sobre estacas de madeira, onde o objetivo é derrubar 

o adversário para que ele perca a energia. O terceiro momento do confronto ocorre dentro de 

um  cinema,  em  um  momento  metalingüístico,  pois  enquanto  o  jogador  luta,  a  cena  do 

combate entre Neo e Seraph é reproduzida na tela do cinema. A última parte da luta ocorre 

novamente no primeiro estágio. Após, Neo é levado ao Oráculo.

Filme x Jogo:  No jogo, o  combate contra Seraph tem início no mesmo cenário do 

filme, onde o jogador precisa vencer o adversário pela primeira vez. A partir das sequências 

seguintes, a narrativa do jogo é aumentada para dar ao jogador mais participação neste evento, 

lutando contra o guardião do Oráculo sobre estacas de madeira cravadas ao chão, que aos 

poucos são destruídas por um incêndio ocasionado pela própria luta, e dentro de uma sala de 

cinema, onde um personagem que está oculto na escuridão da sala se emociona ao achar que a 

luta faz parte da experiência do filme em 3D.

Evento 10: “O bom de ser eu, é que há muitos ‘eus’”

Tempo: 50min42seg – 59min06seg

No filme: Logo após o encontro com o Oráculo, Neo encontra o agente  Smith; que 

lhe explica que sua nova versão (a do próprio Smith) é uma mistura de seu antigo código com 

o código do Escolhido. Vários Smiths chegam ao local e uma luta é iniciada, com mais e mais 
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cópias de Smith chegando a cada momento.  A cena termina com a fuga de Neo, dado o 

elevado número de inimigos que estava enfrentando.

No jogo: Neo começa a fase enfrentando cinco Smiths. Após derrotá-los, uma horda 

de inimigos surge na tela, mas o jogador sempre enfrenta grupos entre cinco e dez Smiths. O 

objetivo aqui é destruir os prédios que ficam em volta do cenário da batalha, para que não 

cheguem mais inimigos. Enquanto todas as construções não forem destruídas, novos inimigos 

virão.

Filme x Jogo:  Aqui é reproduzido um dos momentos mais importantes do segundo 

filme. Em ambos, a coreografia da luta é bastante semelhante, mesmo que o jogador possa 

adaptar  o  combate  ao  seu  estilo  de  jogo.  No  jogo,  o  controlador  de  Neo  deve  destruir 

edificações para que os clones de Smith parem de aparecer, enquanto no filme, Neo foge por 

não conseguir lutar contra todos os adversários.

Evento 11: “O Francês”

Tempo: 1h16min27seg – 1h20min07seg

No filme:  Neo, Morpheus e Trinity são guiados à mansão do Merovíngio para que 

resgatem o Chaveiro, uma figura fundamental durante a guerra contra as máquinas. Porém, 

com a chegada do Merovíngio, Morpheus e Trinity vão de encontro ao cativeiro do Chaveiro 

e Neo enfrenta os capangas de seu novo inimigo com diversas armas brancas que são usadas 

como decoração do hall. Nesta batalha é mostrado que, mesmo apesar de seus poderes dentro 

da realidade de Matrix; que vão desde voar,  ter  uma força sobre humana, ver através do 

código do sistema e parar projéteis no ar, Neo ainda é um humano que pode ser ferido. Ao 

final da luta, O Merovíngio foge e; como pode criar portas para outros lugares, faz com que 

Neo saia de sua mansão em um lugar muito distante de onde ela está originalmente.

No jogo: A luta contra os capangas do Merovíngio ocorre da mesma maneira, com o 

jogador  podendo  pegar  as  armas  que  ornam as  paredes.  Após  derrotar  estes  inimigos,  o 

jogador deve entrar em uma porta que o levará a uma masmorra, onde Neo deve libertar uma 

garota que é mantida prisioneira. Esta garota têm  a habilidade de dar gritos muito potentes a 

ponto de deixam todos em seu raio de alcance tontos. Após esse resgate, o jogador é levado a  

um labirinto de várias dimensões, onde também deve encontrar essa garota para que descubra 

a saída.

Ao sair do labirinto, Neo atravessa corredores e masmorras até chegar a um inimigo 

mais poderoso, um subchefe desta fase. Após este inimigo, o jogador enfrentará uma mulher 
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com  poderes  tele  cinéticos  que  também  mantém  a  garota  do  início  do  estágio  como 

prisioneira. Aqui há duas opções, salvá-la e deixá-la morrer, ou salvá-la e protegê-la (se ela 

for protegida, auxilia durante a luta).

Filme x Jogo: O primeiro estágio deste trecho do jogo ocorre da mesma maneira que 

no filme, no qual o jogador enfrenta alguns inimigos e pode pegar algumas armas que fazem 

parte da decoração do cenário. Após a vitória sobre os capangas do Merovíngio, Neo percorre 

um caminho por dentro da mansão que o levará a locais exclusivos, visto que no filme Neo sai 

da mansão e vai ao encontro a Morpheus, que está com o Chaveiro. Além de poder percorrer 

os corredores da mansão, o jogador deverá atravessar um labirinto, no qual deverá proteger a 

garota com poderes psíquicos de formigas lutadoras; em que precisa derrotar inimigos que 

podem se locomover pelo teto dos cenários e, também, um “vampiro”. O último momento 

desse estágio é uma luta contra uma personagem existente apenas no jogo: uma mulher que 

também possui poderes paranormais.

É neste estágio que ocorre a principal experiência transmidiática de Path of Neo, pois 

nos  filmes  o  Merovíngio  é  conhecido  por  dar  abrigo  a  programas  defeituosos,  que  são 

identificados como visões ou aparições no “mundo real”. Estes seres são os inimigos que o 

jogador  enfrenta  ao  longo  de  todo  o  estágio.  Além  disso,  há  a  inserção  de  uma  nova 

personagem, a garota com poderes psíquicos, que pode ser fundamental no desafio final da 

fase.

Evento 12: “Chegando ao mainframe”

Tempo: 1h45min – 1h57min31seg

No filme:  Neo,  Morpheus  e  o  Chaveiro  aguardam o  desligamento  do  sistema  de 

segurança do prédio onde fica o mainframe de Matrix. Ao se dirigirem à porta que os levará  

ao seu destino, Smith e seus clones surgem no corredor para impedir o sucesso da missão. 

Neo e Morpheus enfrentam as cópias do ex-agente enquanto o Chaveiro procura um meio de 

chegar até o local desejado.

No jogo: O estágio já começa com o jogador entro de uma das salas onde o Chaveiro 

entrou na tentativa de fugir  dos Smiths.  Aqui,  Neo e Morpheus se separam a procura do 

Chaveiro  antes  que  Smith  o  encontre  e  o  transforme em uma de  suas  cópias.  Neo deve 

defender  o  alvo  dos  Smiths  enquanto  atravessa  corredores  que  mostram  monitores  de 

televisão exibindo o rosto de seu inimigo. Após achar a saída deste local, o jogador é levado a 

uma igreja, onde deve enfrentar mais cópias do ex-agente até que seja seguro voltar para o 
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corredor que leva ao mainframe. No caminho, Neo ainda deve atravessar um cenário parecido 

com um parlamento, que foi tomado por Smith. Ao final, Neo encontra o Arquiteto que lhe 

explica toda a verdade sobre a criação da Matrix como forma de controle dos humanos (esta 

cena final do estágio é feita com imagens do filme).

Filme x Jogo:  Enquanto o filme tem foco apenas no acontecimento do corredor do 

prédio, o jogo mostra Neo e Morpheus procurando o Chaveiro, que está em fuga. O jogador 

acessa várias portas e atravessa diferentes cenários, enfrentar as cópias de Smith e proteger o 

Chaveiro para conseguir alcançar o objetivo da fase (o Mainframe). A experiência transmídia 

ocorre quando se deve impedir, a todo custo, que Smith transforme o Chaveiro em mais uma 

cópia sua. Caso a tarefa não seja cumprida, o jogo acaba.

5.4 The Matrix: Revolutions

Evento 13: “Sr. Anderson, isso acaba hoje”

Tempo: 1h41min48seg – 1h54min30seg

No filme: Neo encontra Smith em uma Mega City que foi consumida por suas cópias. 

Como o ex-agente também absorveu o Oráculo, está confiante em sua vitória e luta sozinho, 

pois já a teria visto em uma visão. O combate começa, com os dois inimigos se enfrentando 

em terra. Após instantes, a luta se estende ao ar e dentro de prédios. No final, Smith derrota 

Neo, mas o Escolhido não se dá por vencido e continua a lutar contra seu inimigo. Smith 

finalmente consegue fazer  uma cópia sua em Neo,  mas ele  recebe ajuda das máquinas  e 

consegue derrotar em definitivo seu inimigo. Ao fim da luta, entende-se que Neo se sacrificou 

para salvar tanto humanos quanto máquinas.

No jogo:  Antes de o jogador experimentar os eventos do último filme da trilogia, 

várias cenas são utilizadas para contextualizar o momento do filme e introduzir o jogador ao 

clímax do jogo: a luta final contra Smith.

O confronto segue de maneira bem semelhante ao filme, com o primeiro momento da 

luta sendo em terra, para após ocorrer dentro de edifícios e no ao até que Neo derrote Smith.

Após,  uma  cena  com a  reprodução  digital  de  Matrix  dos  irmãos  Watchowski  surge  e  é 

explicado ao jogador que o final do jogo foi alterado para que não haja a decepção de após 

horas dedicadas ao jogo, se tenha um fim filosófico. Os diretores do jogo informam que o 

último desafio será enfrentar um Smith gigante formado por todas as cópias do ex-agente.

Um “novo final” para o filme é criado em animação e o jogador é apresentado ao último e 
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derradeiro desafio do jogo. Aqui, basta aplicar contra-ataques quando a guarda do gigante 

estiver baixa para vencer o desafio.

Filme x Jogo: A luta contra Smith, no jogo e no filme tem muito mais semelhanças do 

que diferenças. O grande diferencial, no jogo, é a criação de um final alternativo pensado para 

dar mais ação ao jogador.

Neste final, um vídeo com dois bonecos animados representando os dois diretores do 

filme (irmãos Wachowski) explicam que o final do jogo foi modificado para que o jogador 

não se sinta decepcionado ao chegar ao fim do jogo e se deparar com um final filosófico e 

que, o interessante mesmo, seria enfrentar um chefe gigantesco: o Mega Smith.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho  foram  apresentados  conceitos  de  narrativa;  uma  sequência  de 

acontecimentos verbais ou não-verbais, e das diferentes formas narrativas. Por exemplo: a 

narrativa  cinematográfica;  na  qual  uma  ou  mais  histórias  podem ser  contadas  utilizando 

recursos multimídia, com diversos pontos de vista.

Em  seguida,  abordaram-se  as  narrativas  em  jogos  eletrônicos;  produtos

hipermídia  que  exigem  a  interação  de  seu  usuário  para  que  ali  exista  um  processo

comunicacional,  um  processo  fundamental  para  essa  mídia.  Já  quando  nos  referimos  às

narrativas transmidiáticas, tratamos de uma forma de narrativa bastante complexa, onde cada

narrativa isolada faz parte de um grande conjunto narrativo. 

Durante a realização deste estudo, foi feita a exploração da trilogia Matrix e do jogo

The Matrix: Path of Neo, com o intuito de identificar pontos de semelhança e divergência

entre as duas narrativas.

Como resultado, observou-se que o jogo propõe que o jogador percorra os mesmos

caminhos do personagem Neo durante a trilogia original, porém com o aprofundamento de 

alguns eventos narrativos em prol da expansão da experiência de jogabilidade e de imersão 

neste processo interativo homem x máquina.

Aqui,  identifica-se  a  preocupação  dos  diretores  em proporcionar  ao  jogador  uma

experiência que vai além da repetição da narrativa do filme, ou seja, “percorrer os mesmos 

caminhos do personagem”, pois o jogo se utiliza de recursos multimídia que ajudam o jogador 

a compreender o universo Matrix a partir da inserção de trechos da história antes das fases 

com o objetivo de criar ali um processo de comunicação, não apenas de propor desafios ao 

jogador.

Um dos fatores determinantes para a boa adaptação da narrativa original para o jogo 

foi o fato de os próprios diretores da franquia também se envolverem na produção e criação 

do roteiro de  Path of Neo.  Além disso, houve a preocupação em criar um final alternativo 

exclusivo para este jogo, com uma animação 3D bastante fiel aos personagens Neo e Smith. O 

cuidado em pensar no jogador é um fator determinante para a criação da empatia do público.

Com relação aos objetivos propostos para este trabalho, acreditamos que estes foram 

atendidos da seguinte forma. Com relação ao objetivo geral “identificar de que forma o jogo 

eletrônico envolve o consumidor das mídias que se utiliza da sua narrativa para entender ou se 

aprofundar no universo da franquia”, buscamos identificar tais formas através da comparação 
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entre as narrativas das duas mídias. O jogo eletrônico parte de momentos chave da trilogia 

para criar sua própria experiência narrativa.

Em relação ao objetivo específico “Analisar as narrativas dos filmes da trilogia Matrix 

e do jogo eletrônico  Matrix: Path of Neo,  traçando um comparativo entre estes”,  este foi 

atendido ao longo do capítulo 5.  Neste, é possível observar que as narrativas utilizadas nos 

dois suportes midiáticos possuem o mesmo enredo inicial,  porém, conforme proposto pela 

narrativa transmidiática, o jogo aprofunda elementos chave não explorados nos filmes.

Quanto ao objetivo específico “Identificar e refletir sobre como os jogos eletrônicos 

interativos  contribuem  para  a  expansão  do  universo  ficcional  em  uma  narrativa 

transmidiática”, acreditamos que as comparações dos eventos que constavam nas duas mídias 

apresentaram as maneiras com que o jogo faz para expandir tal universo. Segundo as nossas 

análises, podemos afirmar que a maior parte dos eventos disponibilizados no jogo apresentou 

uma complexidade maior do que no filme. 

Observa-se, a partir deste estudo, que é possível associar uma narrativa a uma história 

já existente de maneira atrativa ao jogador, pois o enredo existente pode servir como uma 

ponte para a criação de trechos exclusivos para momentos subentendidos ou pouco explorados 

devido a alguma limitação tecnológica, como o tempo na história original.

A contribuição  fundamental  deste  trabalho  é  auxiliar  na  reflexão  da  relação  entre 

narrativas  interativas  inspiradas  em  narrativas  cinematográficas,  formando  uma  narrativa 

transmidiática, cabendo destaque a pouca literatura referente à relação entre jogos eletrônicos 

e outras mídias. 

Como limitações durante a realização deste estudo pode-se citar a utilização de apenas 

duas mídias diferentes quando consideramos que o universo Matrix é composto por desenhos 

animados, quadrinhos, jogos online e comunidades de discussão na internet. Este fato pode ter 

limitado  a  profundidade  das  análises  realizadas  em  relação  à  quantidade  de  pontos  de 

referência dentro do universo  Matrix,  como por exemplo, as referências à série  Animatrix  

apresentadas dentro do próprio Path of Neo.

Para estudos futuros a respeito do universo  Matrix,  pode-se sugerir a utilização das 

outras  mídias  como  forma  de  recurso  transmidiático,  destacando-se  a  utilização  das 

referências internas do próprio universo, assim como as ponderações não-oficiais realizadas 

pelos  fãs  da  franquia  em  fóruns  de  discussão  na  internet.  Podendo  realizar,  além  de 

comparativos,  também  a  delimitação  da  grandeza  do  universo  Matrix  em  toda  sua 

complexidade de enredo. Também pode-se sugerir a utilização de diagramas e figuras para 

representar o enredo completo, assim como eventos paralelos à trama original.
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