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1. RESUMO 

 

O presente projeto de iniciação científica visa a uma análise sobre a tradução 

intersemiótica entre o jogo eletrônico God of War® e seu respectivo livro homônimo. 

O exame levará ao entendimento de como o público formado por jovens e adultos, 

principalmente, relaciona-se, na contemporaneidade, com os jogos eletrônicos e 

com os livros resultantes dos games e como essas considerações implicam na área 

das Letras. Além disso, tal análise implicará em uma ruptura de preceitos 

relacionados ao videogame. Para tanto, essa verificação propõe um exame 

cuidadoso entre literatura, videogame e tecnologia, partindo da análise do game e 

estabelecendo as reflexões em torno da tradução intersemiótica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Não há como negar que os jogos eletrônicos, a partir de seu surgimento, 

conquistaram um espaço considerável no cotidiano de jovens e de adultos. Criado 

com o intuito de promover distração e diversão aos espectadores, o videogame, com 

o passar das décadas, conquistou uma relevância social, além de sua 

intencionalidade original. 

Foi com base em God of War®1 que se pretendeu desenvolver uma análise 

intersemiótica envolvendo o jogo eletrônico e o livro homônimo2, escrito por Robert 

E. Vardeman com a coautoria de Matthew Stover. O segundo livro, God of War II3 é 

baseado no segundo jogo da franquia de sucesso. 

Com efeito, o presente projeto de iniciação científica é favorável, também, 

para a área de Letras, uma vez que não se encontra, com frequência, nesse campo 

do conhecimento, estudos ligados ao videogame, a seu avanço tecnológico e a seu 

aspecto narrativo, sem esquecer a importância que o game conquistou, no cotidiano 

cultural, desde seu surgimento.  

 

3. OBJETIVOS 

 

                                                           
1
 Desenvolvido pela SCE Studios Santa Monica e publicado pela Sony Computer Entertainment, em 2005. 

2
 Publicado nos Estados Unidos em 2010, pela Del Rey Books e no Brasil em 2012, pela Editora Leya, com 

tradução de Flávia Gasi. 
3
 Lançado em 2013, pelas mesmas editoras tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 



O objetivo geral é realizar uma análise intersemiótica entre o jogo eletrônico 

God of War® e seu respectivo livro homônimo, a fim de comparar como se realizou o 

processo tradutório de uma linguagem para a outra. 

Os objetivos específicos compreendem o conhecimento das distintas 

linguagens analisadas no trabalho e ampliação do espaço de pesquisa do 

videogame para a área das Letras. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho está sendo desenvolvido de acordo com as seguintes 

etapas: 

a) leitura, compreensão e interpretação das linguagens literária e do 

videogame; 

b) análise e considerações a respeito do processo de tradução da linguagem 

dos jogos eletrônicos para a linguagem literária; 

c) exposições a respeito da importância do videogame na 

contemporaneidade; 

d) impactos de um estudo envolvendo as referidas linguagens para a área do 

curso de Letras; 

e) síntese e apresentação das considerações e recomendações a respeito do 

exame proposto; 

f) elaboração do artigo científico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A opinião geral é que, além do videogame ser considerado um mero 

instrumento de entretenimento, acredita-se que muito se perde em transposições 

entre distintas linguagens. Os autores do livro God of War® ressalvaram que “muitas 

pessoas trabalharam árdua e longamente neste livro” (STOVER e VARDEMAN, 

2012, p. 06) e mesmo contando com o apoio dos produtores do game na confecção 

da obra, esta não deixa de conter, inevitavelmente, o olhar dos escritores, por 

justamente se tratar de uma linguagem diferente da primeira. Em relação à tradução 

entre dessemelhantes linguagens – a tradução intersemiótica –, o escritor Júlio 

Plaza expõe que: 



 

A operação tradutora como trânsito criativo de linguagens nada tem a ver 
com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação 
fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre 
passado-presente-futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento de 
transformação de estruturas e eventos (PLAZA, 1987, p. 01). 

 

Dessa maneira, um estudo intersemiótico entre essas linguagens é 

extremamente conveniente, pois pode auxiliar na consolidação dos estudos da 

linguagem do videogame no meio acadêmico das Letras, já que “o campo de estudo 

do vídeo game [sic] é multidisciplinar e pode acomodar diversos tipos de 

abordagens” (LUZ, 2010, p. 17). 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares do projeto abarcam: a) a interpretação e 

compreensão das diferentes linguagens trabalhadas; b) o levantamento do 

embasamento teórico, no caso, a respeito da tradução intersemiótica; c) a seleção e 

primeiras análises em torno das cenas a serem examinadas com os trechos do livro. 

De qualquer maneira, é importante deixar claro que não é a pretensão, nesse 

estudo, investigar os defeitos ou as qualidades entre uma linguagem e outra, mas, 

sim, exibir as particularidades a respeito da passagem entre diferentes linguagens. 

A data estimada para a conclusão do projeto é dezembro de 2014. 
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