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NARRATIVIDE E MITOLOGIA EM “GOD OF WAR” 

 

1. RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é o jogo GOD OF WAR, para Playstation 2, que traz como 

fundo de sua trama a Grécia antiga e seus deuses mitológicos, com uma história 

que se enquadra nos moldes das teorias narratológicas estruturalistas.  O objetivo 

da análise é a verificação dos elementos constituintes da narrativa, eventos e 

personagens, no desenvolvimento do enredo do jogo. Para tanto, serão utilizadas, 

como aparato teórico, a teoria de Vladimir Propp no que diz respeito às funções dos 

personagens no conto maravilhoso; o monomito de Joseph Campbell quanto à 

caracterização da jornada do herói; os elementos formais da estrutura dos games, 

de Jesse Schell, e, por fim, os conceitos de Carl Gustav Jung sobre as imagens 

simbólicas do inconsciente e a formação dos arquétipos. A metodologia utilizada 

será a analítico-descritiva, cujo procedimento está vinculado à análise e descrição 

do objeto estudado e o tipo de pesquisa será o bibliográfico. Através da pesquisa e 

análise, pode-se concluir que este jogo de aventura apresenta elementos comuns 

aos da narrativa literária e faz uma atualização da mitologia grega. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na pesquisa é observada a importância das relações entre os jogos e a literatura e 

identifica o game como obra de arte, pois mostra que a estrutura é preparada de 

maneira a entreter o jogador e envolvê-lo psicologicamente, estimulando o raciocínio 

rápido e agilidade psicomotora, sendo um conjunto para a satisfação de vencer 

desafios e passar de fase. Deste modo, a presente investigação tem como objeto de 

estudo um game que permite o conhecimento de uma cultura, a mitologia grega. 

Uma das hipóteses é que os jogos podem ser utilizados para transmissão de valores 

e conhecimentos, mantendo-os atualizados. A proposta procura esclarecer e 

ressaltar as possibilidades dos games, como uma nova visão acerca das narrativas 

modernas.  Um dos principais aspectos é a observação do game como arte, devido 

ao desenvolvimento e utilização. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Identificar as relações existentes entre o jogo God of War e a 

literatura considerando-se os aspectos composicionais, estruturais e interativos 

presentes na obra.  

Objetivos Específicos: Localizar os elementos literários (a estrutura narrativa, as 

funções dos personagens e a criação do arquétipo do herói como protagonista do 

jogo) através  da prática do jogo, desvelando-o a partir do conhecimento acerca da 

narratologia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O método utilizado nesta pesquisa é o bibliográfico associado ao analítico descritivo. 

Inclui-se aqui a leitura de teóricos que trazem idéias ligadas à narratologia, à 

mitologia, à psicologia e à criação e análise de jogos e a utilização das mesmas para 

analise do objeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Realizadas as leituras dos teóricos Joseph Campbell e Vladimir Propp, pudemos 

partir para a identificação no objeto de pesquisa dos temas por eles tratados, entre 

eles: a verificação dos elementos constituintes da narrativa; caracterização do herói 

e seu desenvolvimento; os personagens e enredo.  Além das leituras, o 

conhecimento e contato com o próprio jogo. A ordem dos acontecimentos no jogo 

visa e obedece a uma trajetória ascendente na qual o personagem adquire força e 

poder suficientes para derrotar um deus, o que segundo a mitologia grega é 

impossível, entretanto o game e sua narrativa criam uma atualização desta mitologia 

permitindo que isto ocorra.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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A partir da leitura dos teóricos  e a observação no game, podemos perceber que o 

God of War possui enredo capaz de envolver a mitologia grega em uma nova visão, 

na qual devido a evolução do personagem kratos é possível matar um deus, 

modificando assim o panorama mitologico.  
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