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“Sometimes the face we show to the world needs to be one of strength, 

despite the chaos we harbor beneath.” – Myrrine, Catching Up 

Assassin’s Creed: Odyssey (UBISOFT, 2018) 

 

“Às vezes o rosto que mostramos para o mundo precisa manifestar força, 

ainda que o caos more dentro de nós.” – Myrrine, Recuperando o Tempo Perdido 

Assassin’s Creed: Odyssey (UBISOFT, 2018) 

 



 
 

RESUMO 

 

Junto com o avanço da modernidade, os games vêm conquistando cada vez 
mais notoriedade e destaque. Constituindo parte integrante de um número 
gradativamente maior de espaços, faz-se necessário estudar como esses textos têm 
se configurado e os possíveis efeitos gerados por essa recente inserção na vida de 
tantas pessoas e em tantos contextos diferentes. Um dos principais meios pelos quais 
essas mídias interativas estabelecem comunicação com os usuários é através do 
fenômeno da tradução, visto que vários jogadores essencialmente interagem com as 
plataformas em suas línguas maternas. O jogo escolhido para o presente estudo foi 
Assassin's Creed: Odyssey, uma produção da empresa Ubisoft que se afirma como 
uma adaptação de eventos histórico-literários ao englobar tanto a atualidade quanto 
a Grécia Antiga – no que se refere ao contexto da Guerra do Peloponeso (431 a.C. – 
404 a.C.). Foram escolhidos quinze títulos de missões dentre os mais de trezentos 
disponíveis dentro do game, e analisadas as traduções do inglês para o português 
propostas pela plataforma. O objetivo da pesquisa foi investigar as estratégias 
tradutológicas utilizadas na transposição de elementos culturais presentes nos títulos 
traduzidos, aliando as fundamentações teóricas da tradução discutidas, os elementos 
culturais e o contexto do jogo. Acredita-se que a equipe de tradutores da plataforma 
tomou o original como um referencial, instituindo a fidelidade por meio da adaptação 
e da função pretendida (NORD, 2016), i.e., utilizou-se a tradução intersemiótica 
(PLAZA, 2003) como proposta de interação com os novos receptores a partir de 
diferentes aspectos – bem como das relações que eles firmam – dentro do sistema do 
jogo. Tal estratégia evidencia fenômenos como a intermidialidade (CLÜVER, 2006), a 
intertextualidade e a adaptação (HUTCHEON, 2011) dentro da tradução. 

 

Palavras-chave: Tradução intersemiótica. Jogos. Cultura. Intermidialidade. 

Adaptação.             

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Alongside the advancement of modernity, games have been gradually gaining 
notoriety and prominence. Given the fact they have been taking part in an increasing 
number of environments, it is necessary to study how these texts have been configured 
and the possible effects generated by this recent insertion in the lives of so many 
people and in so many different contexts. One major way in which these interactive 
media communicate with their users is through the translation phenomenon, since 
many players essentially interact with the platforms in their native languages. The 
chosen game for the present study is Assassin's Creed: Odyssey, a Ubisoft production 
that consists of an adaptation of historical and literary events by encompassing both 
present day and ancient Greece – regarding the context of the Peloponnesian War 
(431 BC – 404 BC). I chose fifteen mission titles out of over three hundred available in 
the game, and analyzed their translation from English to Portuguese provided by the 
platform. The aim of the research was to investigate the translational strategies used 
in the transposition of cultural elements present in the translated titles, combining the 
theoretical foundation of the translation process, the cultural aspects and the context 
of the game. The hypothesis is that the platform's team of translators used the original 
as a reference, establishing fidelity through adaptation and the intended textual 
function (NORD, 2016), i.e., they used intersemiotic translation (PLAZA, 2003) as a 
method of interaction with the new interlocutors through different aspects as well as 
the relationships they establish within the game system. This strategy emphasizes 
phenomena such as intermediality (CLÜVER, 2006), intertextuality and adaptation 
(HUTCHEON, 2011) within translation. 

 

Keywords: Intersemiotic translation. Games. Culture. Intermediality. Adaptation.  
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INTRODUÇÃO  

 

Junto com o avanço da modernidade, os games vêm conquistando uma 

notoriedade e um destaque que não usufruíam até então. Constituindo parte 

integrante de um número cada vez maior de ambientes, faz-se necessário estudar 

como esses textos têm se configurado e os possíveis efeitos gerados por essa recente 

prática/inserção na vida de tantas pessoas e em tantos contextos diferentes. 

Especialmente pela baixa visibilidade desse tipo de mídia dentro de ambientes 

acadêmicos e a consequente escassez de estudos sobre essa temática, pesquisas 

semelhantes àquela que desenvolvi e irei descrever mostram-se atuais e relevantes 

por possibilitarem o diálogo entre diferentes mídias, quais sejam, um jogo de 

videogame e textos históricos e literários, por meio da tradução intersemiótica 

(PLAZA, 2003). 

Como tal fenômeno caracteriza um deslocamento que vai muito além de uma 

transição entre diferentes sistemas de signos linguísticos, a comunicação 

estabelecida por meio de uma mídia eletrônica interativa exibe uma pluralidade de 

aspectos e associações a se levar em conta. Ao se incorporar fatores de variados 

canais, acredita-se que a tradução proposta pelo jogo seja intersemiótica pois se 

mantém através da chamada intermidialidade (CLÜVER, 2006), estruturando seus 

sentidos por meio da junção de engrenagens distintas provindas de mecanismos 

também distintos. Isso se dá pois o game é resultado da conexão de aspectos 

compostos por estilos e propriedades diversas, como sons, palavras, imagens, vídeos 

e recursos digitais da plataforma.  

Ademais, a riqueza desse fenômeno ainda reside na maneira com que as 

partes translocadas passam a trabalhar no seu novo contexto, firmando ligações com 

o ambiente e com as partes constituintes deste. Tem-se, aqui, a chamada adaptação 

(HUTCHEON, 2011), que promove um movimento multifacetado que exprime uma 

potencialidade de atuação em diferentes camadas. O original é tido como um 

referencial, mas o produto pode apresentar função e efeitos divergentes já que não 

possui a intenção de substituí-lo. Dessa forma, a tradução intersemiótica passa a 

retratar uma nova alternativa de leitura, interpretação e compreensão textuais, de 

modo que o produto final sempre implica o desenvolvimento de algo novo, indicando 

uma (re)criação. 
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É justamente nesse contexto que a intensa presença e atuação da tecnologia 

é enfatizada, fazendo com que a tradução intersemiótica possibilite o engajamento de 

diferentes interlocutores com os textos que estão disponibilizados via tradução de 

maneira singular. Cada usuário vai se engajar em um contato particular com o jogo, 

lendo-o e conduzindo os processos de construção de sentido de acordo com seu 

repertório cultural particular. São incluídos, aqui, as tradições, convenções, 

conhecimentos e demais fatores que constituem a identidade do sujeito, bem como 

todas as relações estabelecidas por eles e os resultados das mesmas. Como cada 

indivíduo vê o mundo de acordo com sua própria maneira (CUCHE, 2002), a tradução 

intersemiótica vai ser recebida também de forma particular. 

Para além disso, o intuito da investigação que foi conduzida também englobou 

o estabelecimento de uma conexão adequada e necessária acerca da temática de 

jogos – que resgata conteúdos e discussões abordados em disciplinas ofertadas no 

início da graduação em Letras na UFPR –, da estrutura textual característica de jogos 

digitais – por meio de mídia outra que não baseada somente no texto escrito – e dos 

estudos da tradução. Configurou-se, pois, em estudo intermidiático e interdisciplinar, 

ligando a literatura clássica e os estudos da tradução, de forma a mostrar que textos 

clássicos sobrevivem também através de mídias diversas. O jogo escolhido que 

possibilitou o estabelecimento dessas conexões foi Assassin’s Creed: Odyssey1 

(2018), uma produção da empresa Ubisoft2 que apresenta um enredo dinâmico, se 

passando tanto na atualidade quanto no contexto da Grécia Antiga – no que diz 

respeito à Guerra do Peloponeso (431 a.C. – 404 a.C.). Destaca-se a intrincada 

relação entre os variados elementos presentes na plataforma, tais como os políticos, 

geográficos, culturais, sociais, econômicos e os ficcionais, éticos, filosóficos e morais 

que interagem diretamente com o usuário. 

De modo a tornar viável o percurso que foi feito para esse entendimento, essa 

monografia está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, estabeleço as 

principais frentes teóricas da tradução utilizadas como fundamentação para a análise 

desenvolvida. Primeiramente, discorro a respeito da progressão histórica da área da 

_______________  
 
1 Faz-se referência à versão do jogo em português brasileiro traduzida por Daniel Berbel e sua equipe: 
UBISOFT. Assassin’s Creed: Odyssey. Org. da trad. de Daniel Berbel. Rev. e adapt. de Monique 
Pereira. Trad. de Altieres Rohr e Sofia Sabbado. Quebec: Ubisoft Quebec, 2018. Jogo eletrônico. 
 
2 Disponível em: <https://www.ubisoft.com/en-us/>. Acesso em: 02 de jul. de 2019. 
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tradução até chegar a um momento mais próximo, procurando relacionar as suas 

associações para com o progresso tecnológico. Em seguida, conecto os estudos do 

funcionalismo (NORD, 2016) com o fenômeno da adaptação (HUTCHEON, 2011), 

essenciais para se apreender o processo da tradução intersemiótica. No segundo 

capítulo, construo um panorama geral da plataforma, descrevendo suas 

características técnicas e aliando-as ao contexto histórico retratado na mesma. 

Também demonstro os fatores a se considerar quando se volta para o jogo como uma 

mídia digital interativa. A cultura e os atributos da plataforma afetam os contextos de 

produção e recepção textuais, de modo que estabelecem uma relação enfática com a 

tradução intersemiótica e seus efeitos/funções. Já no último capítulo, apresento os 

dados tradutológicos extraídos do game e analisados, apontando para a ligação que 

se organiza entre o contexto do jogo, as teorias discutidas e os elementos culturais. 

Alia-se a teoria à prática, conduzindo a pesquisa para a conclusão de que os aspectos 

culturais observados nos títulos das missões do jogo foram adaptados por meio da 

tradução intersemiótica. 

Tendo isso em vista, a investigação foi desenvolvida com o objetivo de se 

testar a hipótese de que a equipe de profissionais da tradução do jogo adotou a 

perspectiva que encara o texto original como um objeto a ser recriado na língua de 

chegada, de modo que a fidelidade não se institui no respeito à palavra, mas ao efeito 

causado no receptor original pelo texto fonte. Como a plataforma consiste numa 

criação intertextual e intermidiática, ela se constitui como uma adaptação de eventos 

histórico-literários, envolvendo diferentes canais e fatores no processo de interação 

com o usuário. A partir desse cenário, a análise visa mostrar que a incorporação de 

elementos culturais no contato com o interlocutor se dá intensamente, de modo que a 

tradução desses aspectos – quando se propõe uma interação com diferentes 

jogadores – indubitavelmente sofre reflexos do fenômeno intersemiótico e adaptativo 

que atua dentro do contexto do game. 
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CAPÍTULO UM – AS TEORIAS DA TRADUÇÃO 

 

A leitura e a tradução de elementos iconográficos3 é uma prática curiosa e 

ainda muito presente no dia-a-dia das pessoas. Com o processo de modernização da 

humanidade, os próprios ícones foram se modificando, de forma que a relação da 

sociedade para com eles trilhou o mesmo caminho. É nesse contexto que surgem 

elementos inéditos a todo momento, lançamentos que utilizam os avanços 

tecnológicos a fim de conquistarem o público e então serem incorporados no cotidiano 

das pessoas. Um grande exemplo desses avanços são as mídias eletrônicas, em 

especial os jogos. Tais dispositivos vêm se transformando contínua e rapidamente, 

desenvolvendo distintas relações com seus jogadores. Fernanda Katherine Asega, 

em sua dissertação “Avaliando as potencialidades de um game para o ensino e a 

aprendizagem de Língua Inglesa”, publicada em 2015, aponta justamente para a 

potencialidade dos jogos de criarem espaços internos e externos de interação, 

atuação e simulação. Dessa forma, os usuários se envolvem com a mídia digital de 

variadas maneiras, atribuindo valores e construindo experiências individuais. 

Contudo, algo intrigante reside no acesso das pessoas a essas mídias digitais: 

muitas vezes, o público só é “envolvido” de fato quando os games passam pelo 

processo da tradução. Constituindo um processo praticamente intrínseco à sociedade 

humana (POHLING, 1971), a tradução – nesse contexto – concede acesso às mídias 

eletrônicas por diferentes comunidades de usuários, estabelecendo um movimento 

essencial nesse sistema: “(...) o papel da atividade tradutória é precisamente o de pôr 

as ideias estrangeiras ao alcance do entendimento nacional” (PAES, 1990, p. 12, grifo 

no original). Dessa forma, é extremamente relevante compreender a tradução de 

modo geral para, então, direcionar-se aos impactos e efeitos resultantes que 

permeiam tal atividade dentro dos ambientes das plataformas lúdicas digitais. 

A tradução e toda a sua multiplicidade, dentro da presente pesquisa, foi 

primariamente explorada de acordo com os estudos de três teóricos, que constituem 

o embasamento tradutológico central deste trabalho: os conceitos gerais reunidos e 

organizados na antologia The translation studies reader, de Lawrence Venuti (2000); 

_______________  
 
3 Considera-se, aqui, como iconografia os estudos de aspectos imagéticos gerais, analisando, 
descrevendo, interpretando e definindo o conteúdo retratado em imagens. Vale lembrar que tal campo 
do conhecimento se difere em diferentes níveis dos estudos artístico-visuais, os quais geralmente se 
voltam à composição, aos estilos e às técnicas empregadas na produção de obras artísticas. 
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a proposta do funcionalismo apresentada e abordada em Análise textual em tradução: 

Bases teóricas, métodos e aplicação didática4, por Christiane Nord (2016); e as 

relações da teoria da adaptação para com a tradução discutidas em Uma teoria da 

adaptação5, de Linda Hutcheon (2011). Tais noções são necessárias para uma melhor 

compreensão do fenômeno da tradução, fornecendo os princípios fundamentais para 

situar e nortear a análise conduzida no capítulo 3 desta monografia. 

Primeiramente, a obra de Venuti (2000) forneceu um panorama geral acerca 

da atividade tradutória ao englobar estudos e pesquisas de diversos teóricos. Esse 

feito mostrou-se essencial para o enriquecimento do olhar que se volta ao fenômeno 

da tradução, providenciando diferentes ângulos e perspectivas, relativizando e 

relacionando elementos, e dinamizando a compreensão do todo. São discutidos 

elementos como o conceito de língua, os elementos culturais, o perfil do profissional 

da tradução e os papéis que estes fatores desempenham dentro da ação tradutória. 

Uma das questões mais discutidas dentro dos estudos da tradução como um 

todo é constituída pela ideia do original. Trata-se de um aspecto essencial pois marca 

o início do processo, a fonte que chama a atenção do tradutor e a origem do que será 

transmitido para outra língua. Por muito tempo, o original foi encarado como algo 

imutável, fixo e eterno. Por exemplo, Vladimir Nabokov (1955) em “Problems of 

Translation: ‘Onegin’ in English” exibe uma postura aristocrática e elitista ao encarar 

o original como algo perfeito a ser reproduzido em sua totalidade quando traduzido. 

De acordo com essa perspectiva, apenas os leitores do texto original teriam o privilégio 

de ter acesso à completude da obra, de modo que a única tarefa do profissional da 

tradução seria a de traduzir perfeitamente o objeto, indicando em notas de rodapé o 

que o leitor não possui a capacidade de compreender. 

Contudo, os mecanismos podem não funcionar dessa forma. Assim como 

todo processo de leitura e interpretação, o olhar que recai sobre o texto fonte depende 

do sujeito que o controla. Um olhar diferente vai, consequentemente, produzir 

resultados também diferentes, como é possível perceber no trabalho de Jorge Luis 

Borges (1935) em “The Translators of The Thousand and One Nights”, no qual se 

_______________  
 
4 Faz-se referência à edição traduzida por Meta Zipser e sua equipe: NORD, Christiane. Análise textual 
em tradução: Bases teóricas, métodos e aplicação didática. Coord. da trad. e adapt. de Meta Elisabeth 
Zipser. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2016. 
 
5 Faz-se referência à edição traduzida por André Cechinel: HUTCHEON, Linda. Uma teoria da 
adaptação. Trad. André Cechinel. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. 
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utiliza da obra Mil e Uma Noites e suas diversas traduções existentes justamente para 

relativizar o próprio objeto considerado como original. De acordo com o escritor 

argentino, não se poderia afirmar a existência de um original estável pois o mesmo é 

formado a partir de um conjunto de abstrações pessoais. Isto é, se até mesmo a leitura 

acarreta modificações, as traduções – por sua vez – constituem processos de junções 

e edições que inevitavelmente afetam o original e sua “imagem”. Entretanto, a 

instabilidade nesse sistema não deve constituir um fator prejudicial às obras ou 

desesperador aos tradutores, pois é precisamente a maleabilidade do original que 

mantém a história viva em meio a diferentes culturas e públicos por meio das 

traduções. 

A relativização de um fator há muito estigmatizado como indiscutível abre 

espaço para a entrada de novas perspectivas nos estudos da tradução, permitindo o 

surgimento de outros pensamentos e novas abordagens ao lidar com distintas 

engrenagens do sistema. Se até mesmo o original passa a ser encarado de forma 

divergente, todo o sistema pode vir a ser repensado. A racionalização sob distintos 

ângulos e pontos de vista vai se instituindo e promovendo cada vez mais resultados 

tidos como revolucionários. 

Grande parte dessa transformação da área da tradução partiu de uma 

revitalização de concepções linguísticas. Ao se reconfigurar o modo com que se pensa 

a própria língua, passou-se a perceber elementos da tradução com novos olhos, 

disseminando ideias, estratégias e abordagens até então desconhecidas. Um 

exemplo disso recai nos estudos de Roman Jakobson (1959). Em sua obra “On 

Linguistic Aspects of Translation”, o teórico adota uma posição linguística muito mais 

compreensiva e realista ao indicar que a própria natureza dos idiomas gera 

dificuldades à atividade tradutória. Ele discorre que, muitas vezes, a língua possui 

palavras ou expressões idiomáticas que só são entendidas em outras línguas com o 

uso de outras palavras, i.e., um maior número de palavras e, por vezes, frases inteiras 

são necessárias para transmitir uma ideia à outra língua: “(...) no patamar da tradução 

interlingual, não há equivalência total entre unidades-código”6 (ibid., p. 113, tradução 

livre). Desse modo, o próprio funcionamento dos idiomas exige uma menor rigidez do 

_______________  
 
6 No original: “(...) on the level of interlingual translation, there is ordinarily no full equivalence between 
code-units” (JAKOBSON, 1959, p. 113). 
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profissional, que deve ser capaz de fazer uso de distintas estratégias para traduzir de 

acordo com o contexto em que se encontra. 

Situação similar ocorre no que diz respeito ao papel desse profissional. Ao 

longo do tempo, vários teóricos exibiram condutas que diferem de variadas maneiras 

umas das outras.  Assim como Jakobson, Walter Benjamin (1923) traz a sua carga de 

novidades para contribuir à mudança desse cenário. Em “The Task of the Translator”, 

Benjamin contraria anos de respeito às tradições de fidelidade ao exprimir que 

nenhuma tradução seria possível se sua essência se resumisse à busca pela 

semelhança ao original. Em meio às diversidades das línguas, a ação tradutória 

representa um estado provisório de conciliação com os estrangeirismos do idioma. 

Isto posto, a tarefa do tradutor está diretamente atrelada ao efeito do texto, e não às 

palavras nele contidas: 

  

[f]idelidade na tradução de palavras individuais quase nunca pode reproduzir 
completamente o significado que elas possuem no original. (...) uma tradução, 
ao invés de assemelhar o significado do original, deve carinhosa e 
detalhadamente incorporar o modo de significação do original. (ibid., p. 20, 
tradução livre)7 

 

O objetivo, então, abandona a fidelidade semântica e se aproxima do efeito, da 

intenção pretendida para com o texto original. Busca-se identificar o impacto causado 

pelo texto original na língua fonte para então reproduzi-lo no texto da língua de 

chegada. 

Fica evidente o quanto tais mudanças linguísticas impactaram o campo da 

ação tradutória e do profissional que a executa. Partindo de diferentes origens, novos 

e novos pensamentos são incorporados no sistema, os quais, por sua vez, acabam 

por gerar mais inovações ao processo. Eugene Nida (1964) em “Principles of 

Correspondence”, corrobora essas ideias ao promover a renovação das perspectivas 

utilizadas a fim de abordar o fenômeno da tradução a partir de outro viés: diminui-se 

a preocupação com o que as traduções devem ser e direciona-se uma maior atenção 

ao que elas de fato são. O teórico olha para a multiplicidade dos atos do processo da 

tradução e os racionaliza. Dentro de seus estudos, o conceito de equivalência, por 

_______________  
 
7 No original: “Fidelity in the translation of individual words can almost never fully reproduce the meaning 
they have in the original. (...) a translation, instead of resembling the meaning of the original, must 
lovingly and in detail incorporate the original’s mode of signification” (BENJAMIN, 1923, p. 20). 
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exemplo, passa por uma transformação, movendo-se de uma correspondência 

completa para algo que é capaz de exercer a mesma função. 

Nida (1964) chega a tais conclusões ao perceber que as traduções dependem 

de três fatores básicos, a saber: (1) a natureza da mensagem; (2) o propósito do autor 

e do tradutor; e (3) o tipo de público. Esses princípios exercem influência no sistema 

com tamanha importância devido à incorrespondência natural das línguas:  

 

[c]omo não há duas línguas idênticas, tanto no significado dado a um símbolo 
correspondente quanto nos modos com os quais os símbolos são 
organizados em frases e sentenças, fica obviamente claro que não pode 
haver correspondência absoluta entre línguas. Logo, não pode haver 
traduções completamente exatas. O efeito total de uma tradução talvez seja 
razoavelmente próximo ao original, mas não pode haver identidade em 
detalhes. (ibid., p. 126, tradução livre)8 

 

Expandindo as potencialidades da atividade tradutória, essas noções conduzem o 

processo da tradução a um nível mais liberal, em que a semelhança semântica não é 

mais tida como o único destino final. 

É nesse panorama que George Steiner, em “The Hermeneutic Motion” (1975), 

também discute as relações de aproximação e distância entre textos originais e suas 

traduções. Na ação tradutória, prova-se ser completamente natural o fato de que 

algumas traduções aproximam e outras distanciam seus leitores do texto original. Isso 

se dá pois a tradução constitui uma ação e, portanto, apresenta marcas do sujeito que 

a realiza: “[n]ós retornamos ao problema do espelho que não só reflete mas também 

gera luz. (...) Alguns tradutores nos afastam da tela, outros nos trazem bem perto”9 

(STEINER, 1975, p. 189, tradução livre). Aqui, fica claro que a racionalização dos 

conceitos da tradução marca um avanço enorme, promovendo uma maleabilidade 

após séculos de rigidez, equivalência e fidelidade semânticas, ao mesmo tempo em 

que flexibiliza o trabalho e a atuação do profissional da tradução. 

_______________  
 
8 No original: “Since no two languages are identical, either in the meanings given to corresponding 
symbols or in the ways in which such symbols are arranged in phrases and sentences, it stands to 
reason that there can be no absolute correspondence between languages. Hence there can be no fully 
exact translations. The total impact of a translation may be reasonably close to the original, but there 
can be no identity in detail” (NIDA, 1964, p. 126). 
 
9 No original: “We are back at the problem of the mirror which not only reflects but also generates light. 
(...) Some translations edge us away from the canvas, others bring us up close” (STEINER, 1975, p. 
189). 
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Segundamente, nesse caminho surge uma teoria que reforça ainda mais a 

contemporaneidade nessa área de estudo, introduzindo novos elementos, 

ressignificando estratégias e flexibilizando perspectivas: o funcionalismo. 

Desenvolvido por Christiane Nord (2016) e explicitado em Análise textual em tradução: 

Bases teóricas, métodos e aplicação didática, tal proposta vai muito além da relação 

linguística entre texto original e tradução. Passa-se a levar em consideração a 

situação e o contexto nos quais a tradução é construída e recebida, tanto nos locais e 

interlocutores fonte quanto nos ambientes de chegada e seus receptores, de modo 

que há uma transformação em diferentes patamares. 

A fim de se compreender essas mudanças, faz-se necessário entender 

primeiramente os novos sentidos atribuídos a uma tradução. De acordo com Katharina 

Reiss e Hans J. Vermeer (1996), tanto traduzir quanto interpretar constituem formas 

de produzir um texto e, portanto, compõem ações munidas de um intuito. Geralmente, 

este objetivo está relacionado ao bom funcionamento do texto, tendo em vista a 

situação na qual ele estará inserido e as condições previstas. Consequentemente, os 

critérios que estarão relacionados ao melhor funcionamento possível para um texto 

vão depender justamente do fim para o qual ele foi produzido. Assim, de início já se 

tem uma troca de conceitos fundamentais para a atividade tradutória: tanto as noções 

de equivalência quanto as de fidelidade perdem força para o conceito de função. 

A ação de produzir um texto constitui uma proposta de transmissão de uma 

mensagem a um ou mais receptores. Logo, quando um texto é produzido tem-se uma 

interação entre interlocutores. Assim como qualquer comunicação, a textual está 

sujeita a elementos internos e externos do processo de interação, como o contexto e 

o ambiente de ocorrência; a cultura dos interlocutores e a relação entre eles; o tipo de 

mensagem; o canal de transmissão; o objetivo da comunicação; as expectativas dos 

envolvidos; e assim por diante. Em outras palavras, 

 

[a] interação é determinada pela realidade cultural na qual está inserida, pelas 
circunstâncias exteriores do momento, pelas condições sociais e pessoais 
dos interlocutores e suas relações mútuas. (REISS; VERMEER, 1996, n.p.) 

 

Fica claro que, dentro desse panorama, vários aspectos entram em jogo e exercem 

domínio sobre o sistema como um todo, conduzindo-o por novos caminhos. 

Com a incorporação de diversos fatores no processo, passa-se a reorganizar 

todas as engrenagens do sistema. Até mesmo a língua não escapa dessa 
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transformação angular. Constituindo o mecanismo utilizado por uma comunidade 

cultural para pensar, expressar-se e interagir, a língua torna-se um fator considerado 

como indissociável da cultura (REISS; VERMEER, 1996). Dessa maneira, deve-se 

considerar os aspectos culturais que envolvem a comunicação – implícita e 

explicitamente. É importante pontuar que se entende por cultura “(...) o conjunto de 

normas e convenções vigentes em uma sociedade, bem como todos os 

comportamentos que elas dão origem e os produtos resultantes desses 

comportamentos” (ibid., n.p.). 

É a partir dessa conjuntura que Reiss e Vermeer propõem que a equivalência 

na tradução deixe de ser um princípio fundamental e passe a ser apenas uma das 

inúmeras possibilidades do que um projeto de tradução almeja. Nesse cenário, é 

dever do tradutor estar ciente de que alguns propósitos existem, ao mesmo tempo em 

que qualquer objetivo dado representa apenas um dentre vários outros possíveis 

(VERMEER, 1989). Outrossim, Katharina Reiss (1971) também lembra que qualquer 

transmissão de informação naturalmente acarreta mudanças na mensagem durante o 

processo comunicativo. Isso ocorre até mesmo em transmissões intralinguísticas, de 

modo que uma comunicação ideal, isto é, “equivalente” e “fiel”, dificilmente será 

possível entre duas línguas distintas. 

Institui-se, então, o princípio da funcionalidade, o qual expressa que a 

tradução estará condicionada à função a ela associada. E, como a atividade tradutória 

é uma ação humana imbuída de intenções (NORD, 2016), ela inevitavelmente estará 

inserida em um contexto cultural. É a partir daí que Vermeer (1989) apresenta a ideia 

de skopos, a qual remete às particularidades de cada ato tradutório, isto é, a sua 

função. Isto posto, Nord (2000), em “Training Functional Translators”, aponta que o 

dever do tradutor estaria intimamente relacionado ao “contexto” de cada projeto 

tradutório, cabendo a ele saber que as traduções são requisitadas para diferentes fins 

comunicativos e que os aspectos linguísticos e não-linguísticos variam de acordo com 

a situação cultural da comunicação. 

Tal situação é discutida por Alice Leal (2006), em “Funcionalismo e tradução 

literária: o modelo de Christiane Nord em três contos ingleses e contemporâneos”, que 

esclarece que  

 

(...) o funcionalismo contempla a tradução como uma comunicação 
intercultural, na qual texto de partida e texto de chegada pertencem a 
sistemas culturais distintos, e por isso suas funções devem ser analisadas 



21 

 

 

separadamente e de maneira pragmática, levando em consideração 
sobretudo a situação de recepção de cada um dos textos. (ibid., p. 02) 

 

Aqui, os receptores dos textos de partida e de chegada assumem papéis essenciais 

no processo da tradução, pois os textos – os quais constituem atos comunicativos 

produzidos para determinados receptores – apenas se completam no momento em 

que são comunicados, isto é, recebidos. Ao serem encarados “[c]omo um produto da 

intenção do autor, o texto permanece provisório até que seja efetivamente recebido. 

É o acolhimento que completa a situação comunicativa e define a função do texto” 

(NORD, 2016, p. 42). 

Sob esse ponto de vista, o tradutor constitui um profissional que, com base 

nos propósitos do produtor do texto na cultura de partida, é encarregado de produzir 

um novo texto na cultura de chegada. Esse novo instrumento comunicativo 

desempenha um papel específico na cultura de chegada, que não necessariamente 

corresponde ao papel que o texto fonte exerce na cultura fonte. Isso ocorre porque os 

receptores são diferentes, e podem receber o novo instrumento comunicativo de 

maneira também diferente – mesmo que a função seja a mesma: 

  

(...) a recepção de um texto depende das expectativas dos receptores, que é 
determinada pela situação em que eles recebem o texto, pelo seu entorno 
social, seu conhecimento de mundo e/ou suas necessidades comunicativas. 
(ibid., p. 41) 

 

Nesse sentido, muitas vezes, é possível associar tais elementos situacionais 

a uma liberdade de atuação do profissional da tradução, possibilitando uma mudança 

da função e/ou do efeito do texto a ser produzido. Isso é possível pois a fidelidade no 

funcionalismo não reside nesses elementos do texto fonte, mas sim na intenção 

atribuída à produção do texto de chegada. Aqui, equivalência significa “(...) a maior 

correspondência possível entre texto fonte e texto alvo” (NORD, 2016, p. 51). Em 

outras palavras, o tradutor deve se manter fiel à intenção do emissor do texto (aquele 

que deseja transmitir o texto na cultura alvo) e satisfazer os requisitos a ela atribuídos 

(encargos de tradução): deve respeitar a função pretendida e o público-alvo do projeto 

de tradução no contexto de chegada.  

Aliando todas essas ideias, conceitos e noções, pode-se construir uma nova 

definição de tradução, a qual seria 
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(...) a produção de um texto alvo funcional, mantendo-se uma relação com 
um determinado texto fonte que é especificada de acordo com a função 
pretendida ou exigida do texto alvo (skopos). A tradução permite que um ato 
comunicativo aconteça, o que de outra forma não seria possível devido às 
barreiras linguísticas e culturais. (NORD, 2016, p. 61) 

 

Tem-se, então, um processo que possibilita a comunicação para com interlocutores 

completamente diversos ao transpor obstáculos geográficos, temporais e culturais. 

Tal dinamicidade desse sistema acaba garantindo a potencialidade de transmitir 

mensagens e permitir interações em diferentes meios e canais. Com um movimento 

intermidiático (constituindo a chamada tradução intersemiótica10, explorada no 

capítulo 2), a atividade tradutória pode atuar de um sistema sígnico para outro – como, 

por exemplo, de palavras em livros de história para imagens e vídeos em telas 

eletrônicas de jogos. É aqui que se começa a encarar a atividade tradutória sob 

perspectivas divergentes, aproximando-a a variados conceitos e noções do fenômeno 

conhecido como adaptação. 

Finalmente, ao questionar, explicitar e definir essas noções da adaptação, a 

pesquisa de Hutcheon (2011), abordada em Uma teoria da adaptação, também 

fornece contribuições contemporâneas à área da tradução. Isso se dá por meio da 

percepção de uma relação íntima entre esses processos – o da adaptação e o da 

tradução. Como fatores presentes na civilização humana e utilizados em seus 

mecanismos de interação, a atualidade e a consequente evolução desses processos 

se dá de maneira conjunta à tecnologia. A adaptação, por exemplo, tem seu campo 

modificado constantemente pelos avanços tecnológicos, de modo que se pode dizer 

que a própria tecnologia estrutura e oferece uma maior amplitude de direções a serem 

seguidas. Novos dispositivos, plataformas e usuários representam novas formas de 

engajamento, os quais, por sua vez, promovem novos resultados. 

Para se entender o fenômeno da adaptação, a teórica canadense discorre que 

tal processo pode ser visto de diferentes formas: (1) como um produto, em que ela 

representa uma transcodificação que pode se constituir por meio da mudança de 

gênero, mídia e/ou foco; (2) como um processo, no qual se tem um ato de 

(re)interpretação e, portanto, (re)criação; e (3) como intertextualidade, que se constitui 

através da relação entre as recepções da obra original e da adaptação (HUTCHEON, 

_______________  
 
10 Cf. CLÜVER, Claus. Inter textus / inter artes / inter media. Minas Gerais: Aletria, v. 14, p. 10-41, 2006. 
Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1357/1454>. 
Acesso em: 9 out. 2019. 
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op. cit.). Por mais que sejam perspectivas distintas, elas se interrelacionam de modo 

a provocar uma quebra de paradigma, provando que “(...) a adaptação é uma 

derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária – ela é a sua 

própria coisa palimpséstica” (ibid., p. 30). 

Partindo desse princípio, as noções de fidelidade e equivalência também 

tornam-se alvo de reconfiguração nesse campo de estudo. Para isso, Hutcheon 

aponta que há uma tendência de se assumir que a adaptação possui o objetivo de 

reproduzir o texto adaptado. Suposição, esta, que abre espaço para a atribuição 

errônea daqueles conceitos de fidelidade e equivalência. Como a adaptação constitui 

uma “(...) repetição, porém repetição sem replicação” (ibid., p. 28), ela não se trata de 

uma duplicação da obra original e, logo, não se encaixa convencionalmente em tais 

critérios. Para combater essa tendência, faz-se necessário perceber que as 

adaptações podem apresentar diferentes propósitos: “(...) o desejo de consumir e 

apagar a lembrança do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum 

quanto a vontade de prestar homenagem, copiando-o” (ibid., p. 28). 

Nesse sistema, semelhante à ação tradutória, o ponto de vista do indivíduo 

que executa a atividade é justamente o elemento-chave que conduz o processo como 

um todo. Constituindo um ato humano, o propósito da adaptação vai estabelecê-la de 

modo pessoal e subjetivo. Seja qual for o intuito do adaptador, a ação vai além da 

reprodução ao englobar um processo de leitura e interpretação, de modo que uma 

(re)criação vai necessariamente implicar alterações. Tem-se, portanto, uma 

apropriação e recuperação que resultam em uma (re)interpretação e (re)criação; 

simplesmente não se trata de uma reprodução (HUTCHEON, op. cit.). 

Então, na adaptação, a equivalência e a fidelidade se constituem 

diferentemente, pois busca-se respeitá-las por meio de sistemas de signos distintos, 

onde temas, personagens, cenários, eventos, enredo e outros elementos da história 

possuem a abertura para vir a se transformar uns nos outros. Dessa maneira, no 

processo de transmidiação de uma história – que pode ocorrer por meio da tradução 

de uma obra para outro idioma –, mudanças drásticas podem vir a ocorrer. A alteração 

mais óbvia se dá no enredo, todavia vários outros recursos podem ser utilizados. Um 

grande exemplo se estabelece por meio do foco ou perspectiva central da obra, pois 

qualquer alteração apresenta a potencialidade de reestruturar os demais aspectos da 

história, incluindo a reorganização das relações que eles mantêm uns com os outros. 
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Ao longo de sua pesquisa, a estudiosa estabelece uma conexão ainda mais 

evidente entre adaptação e tradução. Apresenta conceitos de diferentes teóricos a fim 

de esclarecer as formas com que esses dois processos se entrelaçam. A princípio, 

alguns pensamentos de Walter Benjamin (1992, apud HUTCHEON, ibid.) mostram 

que a tradução também não representa reprodução: não se trata de uma simples 

transmissão de um significado fixo, mas de uma (re)aproximação do texto original sob 

um olhar distinto, i.e., trata-se de uma modificação no modo de encarar o original. 

Novamente, não se tem uma imitação ou uma cópia, mas sim uma nova leitura e, 

consequentemente, um novo resultado, uma nova produção. A autora também 

apresenta discussões de Susan Bassnett (2002, apud HUTCHEON, ibid.), indicando 

que o ato de traduzir se trata de uma transação entre línguas e textos, de modo que 

ela não se restringe a uma cultura ou a um só tempo. Como um movimento que 

atravessa fatores sociais, étnicos, políticos, geográficos, etários, entre outros, a 

atividade tradutória vai muito além disso, ultrapassando fronteiras e barreiras e 

atingindo patamares antes inacessíveis. 

Mudando, assim, a maneira com que se entende a tradução, altera-se 

também o engajamento com o fenômeno da adaptação. Verifica-se essa 

transformação pois, além de associadas, essas atividades podem vir a ocupar o lugar 

uma da outra. De acordo com a autora, a adaptação pode ser entendida como uma 

“transposição intersemiótica”, ou seja, uma movimentação que envolve sistemas de 

signos distintos (HUTCHEON, 2011). Em outras palavras, “[i]sso é tradução, mas num 

sentido bem específico: como transmutação ou transcodificação, ou seja, como 

necessariamente uma recodificação num novo conjunto de convenções e signos” 

(ibid., p. 40). 

Por meio dessa conexão evidente, a aproximação desses processos também 

se dá através da recepção. Como dito anteriormente, é imprescindível perceber que 

ambas só se completam quando são recebidas pelos seus públicos. Nota-se que tanto 

uma quanto a outra “(...) está sempre inserida em um contexto – um tempo e um 

espaço, uma sociedade e uma cultura; ela[s] não existe[m] num vazio” (ibid., p. 192). 

Dessa forma, o contexto de recepção nesses processos é tão importante quanto o 

contexto de criação das obras. 

Ao se considerar o público nesse cenário, pode-se perceber que os aspectos 

textuais e não-textuais da obra devem ser adaptados para o seu novo contexto de 

inserção. Os fatores culturais, sociais e temporais precisam ser expressos e 
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transmitidos de modo que o público do novo ambiente vá recebê-los de forma a 

compreendê-los nessa nova situação. Em uma civilização interativa como a humana, 

as histórias viajam e são recontadas em contextos cada vez mais distantes do original. 

Apenas sobrevivem aquelas que se ajustam aos seus novos contextos culturais. 

Como genes que sobrevivem por meio da mutação, as histórias que permanecem são 

as que dão “frutos”, ou melhor, as que geram adaptações: “[e] as mais aptas fazem 

mais do que sobreviver, elas florescem” (ibid., p. 59). 

Assim, os estudos aqui dispostos, de diferentes culturas, tempos e ambientes, 

conseguem iluminar um traçado intercultural, atemporal e intermidiático. A progressão 

da sociedade humana é forte, e só permanece o que é capaz de evoluir com ela: 

 

(...) a adaptação representa o modo como as histórias evoluem e se 
transformam para se adequar a novos tempos e a diferentes lugares. (...) 
Evoluindo através da seleção cultural, as histórias viajantes adaptam-se a 
culturas locais, do mesmo modo como as populações de organismos 
adaptam-se a ambientes locais. (ibid., p. 234) 

 

E num mundo moderno e globalizado, a tradução é o elemento-chave para 

estabelecer a acessibilidade e firmar a permanência das obras nas diferentes 

sociedades humanas. Exemplo dessa compreensão será apresentado no capítulo 

seguinte, quando da apresentação do jogo e das teorias de adaptação e 

intermidialidade que auxiliam na compreensão desse universo. 
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CAPÍTULO DOIS – INTERMÍDIAS: O JOGO E A INTERTEXTUALIDADE   

 

Como discorrido na seção anterior, a presença das mídias eletrônicas e as 

relações que estabelecem na sociedade têm se modificado e se intensificado com o 

passar do tempo e o avanço das tecnologias. Voltando-se especialmente aos jogos 

digitais, é possível perceber que essas plataformas ocupam espaços distintos pois 

são utilizadas como ferramentas para variados fins, permeando áreas como lazer, 

ensino, trabalho, saúde entre outras. Assim, tais especificidades acabam resultando 

em significações divergentes, de modo que cada usuário estabelece uma relação 

distinta com a(s) plataforma(s) que utiliza. 

Por essas razões, e em busca de uma compreensão mais significativa, o 

trabalho de análise que foi conduzido se restringe ao game Assassin’s Creed: 

Odyssey (2018), especificamente no que diz respeito ao processo de tradução de 

elementos culturais do jogo da língua inglesa para a língua portuguesa. Tal mídia 

digital constitui uma produção da Ubisoft Quebec11, publicada pela Ubisoft12 em 

outubro de 2018 para as plataformas Microsoft, Playstation 4, Xbox One e Nintendo 

Switch. Trata-se de uma grande indústria francesa de desenvolvimento de jogos, que 

conta com sedes espalhadas por todo o mundo. Dentre suas principais produções, 

destacam-se as franquias Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia e Just Dance. 

Para melhor entender as implicações do jogo e a hipótese defendida em 

minha análise de que ele é a adaptação de eventos históricos, primeiramente faz-se 

necessário descrevê-lo. A plataforma escolhida foi desenvolvida no estilo action role-

playing game (jogo performativo de ação), visto que o jogador pode assumir o papel 

de um dos irmãos mercenários que vai se tornar Misthios: o do gênero masculino 

(personagem Alexios) ou o do feminino (personagem Kassandra). O game contém 

recursos que permitem ao jogador realizar escolhas que conduzem a personagem ao 

longo da história, como opções de diálogo, relacionamentos amorosos com outras 

personagens, missões exclusivas e muitos outros. Como é o jogador quem trilha o 

caminho, até mesmo os finais podem vir a ser distintos. É a primeira vez que a 

participação do usuário é tão decisiva dentro da série de jogos em questão (Assassin’s 

_______________  
 
11 Disponível em: <https://quebec.ubisoft.com/en/>. Acesso em: 02 jul. de 2019. 
 
12 Disponível em: <https://www.ubisoft.com/en-us/>. Acesso em: 02 jul. de 2019. 
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Creed), se distinguindo dos dez volumes anteriores que constituem a campanha 

principal da franquia. 

Os eventos da plataforma se passam no contexto da Guerra do Peloponeso 

(431 a.C. – 404 a.C.), travada entre as cidades-estado da Grécia antiga. O conflito 

teve origem após os eventos de 479 a.C., quando Atenas e as demais nações aliadas 

que formavam a Liga de Delos combateram a ameaça persa no Mediterrâneo. 

Conforme discorrido por Pedro Eurico Rodrigues (sem data)13, em matéria no site 

InfoEscola Navegando e Aprendendo, com a transição do centro da aliança (bem 

como de seus tributos e riquezas) de Delos para Atenas, esta cidade se desenvolveu 

consideravelmente, recebendo projetos arquitetônicos desafiadores que resultaram 

em obras públicas deslumbrantes. 

Juntamente com uma cidade embelezada, a proposta política inovadora de 

Atenas também floresceu naquela época: com a mudança na definição do que era um 

cidadão – que passou a ser todos aqueles nascidos de pais e mães atenienses –, a 

cidade obteve um aumento considerável em sua população. Aliado ao destaque 

cultural dessa pólis e ao domínio marítimo por todo o mar Egeu, Fabiano Onça (2019), 

em seu texto no site UOL14, explica que o crescimento do poder fez com que a 

democracia ateniense começasse a disseminar ideias e influenciar o seu entorno. 

Todavia, nem todas as outras cidades-estado do mundo grego ficaram contentes com 

esses acontecimentos, o que é perceptível no jogo por meio de conflitos e debates 

políticos por toda a Grécia, onde vários personagens de destaque como Sócrates, 

Demóstenes, Hipócrates e Pitágoras são retratados, sendo encontrados em missões 

no decorrer do enredo e se engajando em diálogos com a personagem do jogador. 

Esse embate político acontecia, pois muitas cidades ainda se organizavam 

em sistemas oligárquicos, nos quais a cidadania era muito mais limitada e o poder 

concentrado nas mãos de pequenos grupos privilegiados por algum motivo, como por 

fatores econômicos, sociais, familiares ou militares, por exemplo. Dentre as que 

funcionavam como oligarquias, Esparta era a pólis de maior destaque devido ao seu 

_______________  
 
13 RODRIGUES, Pedro E. Guerra do Peloponeso. InfoEscola Navegando e Aprendendo (sem data). 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/guerra-do-peloponeso/>. Acesso em: 10 out. 
2019. 
 
14 ONÇA, Fabiano. Atenas VS Esparta: O fim da Guerra do Peloponeso. UOL, Aventuras na História 
(AH), 2019. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/atenas-
esparta-fim-da-guerra-do-peloponeso.phtml>. Acesso em: 10 out. 2019. 
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disciplinado exército, que exercia forte poder ao sul da Grécia. Temendo a supremacia 

de Atenas e de sua democracia, essas cidades se organizaram na Liga do 

Peloponeso. 

Sem tecnologia militar, esses estilos de vida completamente distintos 

entraram em um combate lento e doloroso que não acabou bem para toda a nação. 

Percebendo que os escravos não seriam suficientes para se defender, Atenas chegou 

a convocar cidadãos à batalha, de modo que toda a população foi drasticamente 

afetada pela guerra. Esse panorama é muito bem retratado no game, no qual a 

pobreza e a miséria do povo aparecem de diversas maneiras; as classes sociais mais 

baixas, por exemplo, são as primeiras a sofrerem os impactos da guerra, sendo 

assoladas pela fome e por doenças. Além disso, a maioria dos civis também entram 

em batalha quando ameaçados, mostrando que a guerra realmente envolvia a todos. 

No fim, Esparta venceu e retirou o poder de Atenas, obtendo controle de todo 

o mundo grego. Contudo, esse choque brutal culminou no empobrecimento da 

população grega: não havia sobrado muito o que governar. Fragilizado, o mundo 

grego acabou ficando completamente indefeso, sendo facilmente subjugado pelo 

domínio da Macedônia logo em seguida. 

Antes de adentrar tal cenário, o jogo retrata Layla Hassan e Victoria Bibeau 

na atualidade, ambas pertencem ao grupo dos Assassinos apresentado em toda a 

franquia. Neste exemplar da série, essas personagens recuperaram a Lança de 

Leônidas e dela extraíram o DNA de duas pessoas: os irmãos previamente 

mencionados, Alexios e Kassandra. Com o auxílio dos Assassinos, Layla escolhe um 

dos dois (decisão tomada pelo jogador), o qual virá a ser Misthios, para reviver suas 

memórias através da máquina Animus, também presente nos outros volumes da série. 

Dessa vez, o propósito de Layla é descobrir a localização do caduceu de Hermes – 

um artefato poderoso que poderia revelar a localização da cidade perdida de Atlantis. 

A personagem assumida é uma mercenária grega descendente do rei 

espartano Leônidas I. Ela é bastante conhecida pela Grécia toda e tem uma reputação 

tão alta que é conhecida como Misthios. Parte dessa notoriedade tem origem na 

crença de várias pessoas de que ela possui um laço forte com as divindades, 

assimilando-se tal vínculo como sendo sanguíneo. Ao herdar a lança quebrada de seu 

pai, que é forjada em uma lâmina e transformada em uma arma, o jogo disponibiliza 

o recurso de melhoria dessa arma, que concede ao jogador habilidades especiais em 

combate de acordo com o nível da lâmina. De modo semelhante, a personagem 
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também pode aprender movimentos especiais de acordo com seu nível de 

experiência, os quais se subdividem em três categorias: (1) caçador, focado em 

combate à distância e no uso de arco e flecha; (2) guerreiro, centrado em combate 

corpo a corpo; e (3) assassino, direcionado para ataques sorrateiros e furtivos. Assim, 

o jogador também escolhe que tipo de características deseja que sua personagem 

apresente. 

Outro ponto inovador dentro da franquia se dá no sistema de equipamentos. 

Conforme o jogador avança no game, ele pode escolher os itens de armadura e as 

armas para equipar sua personagem. Os itens apresentam níveis de raridade 

divergentes, sendo que os mais raros possuem propriedades extras, podendo 

conceder à personagem alguns bônus e vantagens especialmente quando 

combinados com outros itens do mesmo conjunto. Cada parte da armadura pode ser 

equipada e combinada de acordo com a decisão do usuário, o qual também pode 

investir recursos para melhorar individualmente cada aparelho com os serviços de um 

ferreiro. 

Conforme a imagem abaixo (FIGURA 1), o mapa do jogo se assemelha 

bastante ao original da Grécia, compreendendo terrenos peninsulares e insulares e 

apresentando cenários geográficos bem distintos. A história se desenvolve tanto em 

terra quanto no mar, empreendendo batalhas e missões nos dois ambientes. De 

acordo com Alex Gibson (2008)15, vale notar que em comparação com outros jogos, 

os ambientes dessa plataforma apresentam dimensões consideráveis, de modo que 

muitas horas são necessárias apenas para se descobrir todas as localidades 

disponíveis. Gibson (2019)16 ainda argumenta que a área explorável consiste em 233 

km², fato que garante à plataforma a posição de 4º lugar dentre os maiores cenários 

de jogos conhecidos como open world games (jogos de mundo aberto). 

 

 

 

_______________  
 
15 GIBSON, Alex. Here’s how big Assassin’s Creed Odyssey’s map is compared to Greece. Twinfinite, 
2018. Disponível em: <https://twinfinite.net/2018/10/how-big-assassins-creed-odysseys-map-
compared-greece/>. Acesso em: 10 out. 2019. 
 
16 GIBSON, Alex. Top 25 biggest open world games this console generation (Biggest video game maps). 
Twinfinite, 2019. Disponível em: <https://twinfinite.net/2017/04/this-console-generations-8-largest-
open-world-maps/>. Acesso em: 10 out. 2019. 
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FIGURA 1 – MAPA DE ASSASSIN’S CREED: ODYSSEY 

Fonte: Game Guides. Disponível em: <https://guides.gamepressure.com/assassins-creed-

odyssey/guide.asp?ID=46912>. Acesso em: 18 set. 2019. 

 

O mapa é explorado no decorrer da história e da execução das missões, tanto 

em vias terrestres quanto em vias marítimas. Por todas as localidades a batalha entre 

as cidades-estado gregas se estende, de modo que as ações do jogador influenciam 

no balanceamento do “poder da nação”: ao dizimar tropas, suprimentos militares ou 

líderes importantes da região, o exército atacado perde influência na região e, 

consequentemente, fica mais distante de vencer a guerra. É possível mudar suas 

alianças em luta a qualquer momento e fazer isso diversas vezes até mesmo na 
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mesma região, de modo que o usuário pode praticamente manipular a guerra da forma 

que desejar. 

Então, dentro do enredo, Misthios se desloca entre a Liga de Delos e a Liga 

do Peloponeso enquanto busca reestruturar sua família, que foi destruída após um 

chamado do oráculo espartano. Em sua infância, dependendo da personagem 

escolhida no início do jogo pelo usuário (Alexios ou Kassandra), o irmão não escolhido 

é jogado de um penhasco e abandonado pelo pai, pois esta seria a vontade dos 

deuses. Em uma tentativa de impedir a morte do irmão, a personagem escolhida 

também acaba caindo do monte, de modo que se descobre – posteriormente – que 

ambos sobreviveram e cresceram longe um do outro e de seus pais (Nikolaos e 

Myrrine). 

Crescendo na ilha de Cefalônia, Misthios – já adulto(a) – acaba aceitando uma 

missão de um nobre chamado Elpenor. A tarefa consistia em assassinar o “Lobo de 

Esparta”, que é Nikolaos, o pai da personagem. No confronto, o usuário tem a opção 

de se vingar ou de poupá-lo, o qual se diz arrependido do passado. Durante a 

conversa, Misthios descobre que Nikolaos é, na verdade, seu padrasto, e que sua 

mãe corre perigo, saindo então em uma jornada atrás dela. No processo, a 

personagem cruza com o Culto do Cosmo, uma seita religiosa cujo objetivo é matar 

Misthios e sua família, se aproveitando da guerra para tomar o controle da Grécia. 

Enfrentando o culto em sua jornada, ela descobre que a entidade central conhecida 

como Deimos é seu irmão, manipulado(a) pelo culto para obedecer às ordens e 

vontades da seita. 

Quase no fim de sua aventura, Misthios se reúne com sua mãe e seu 

verdadeiro pai, Myrrine e Pitágoras. Descobre-se que ambos conceberam Alexios e 

Kassandra a fim de preservar a linhagem de Leônidas, visto que este e seus 

descendentes possuem uma forte conexão com os artefatos dos Precursores17 18 

_______________  
 
17 Em jogos anteriores, os Precursores, Isus, Aqueles Que Vieram Antes ou a Primeira Civilização, 
aparecem em hologramas com mensagens para a humanidade. Eles foram classificados como Homo 
sapiens divinus pela Abstergo Industries (fundada e controlada pela Ordem dos Templários), os quais 
seriam uma espécie antiga e muito avançada de hominídeos que estavam entre os primeiros 
conhecidos a habitar a Terra (Fandom, Assassin’s Creed Wiki, sem data). Os nomes dos seres que se 
comunicam nos hologramas remetem aos deuses romanos, como Minerva, Juno e Júpiter, o que 
constitui uma intertextualidade da franquia para com a mitologia greco-romana e suas divindades. 
 
18 Isu. Fandom, Assassin’s Creed Wiki (sem data). Disponível em: 
<https://assassinscreed.fandom.com/pt-br/wiki/Isu>. Acesso em: 10 out. 2019. 
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como a lança de Leônidas. A pedido de seu pai, Misthios sai em busca de vários outros 

artefatos necessários para bloquear permanentemente a localização perdida da 

cidade de Atlantis, uma antiga cidade dos Isus. A finalidade reside em impedir que 

tamanho conhecimento e poder recaiam em mãos erradas, como no Culto. Neste 

panorama, dependendo das escolhas do jogador, Misthios consegue convencer 

Deimos a abandonar o Culto, reunindo novamente sua família. 

Finalmente, a personagem destrói o artefato que o Culto utilizava para 

manipular os políticos da Grécia, recebendo uma visão do futuro no processo. Após 

conseguir recuperar todos os artefatos, um novo holograma da Primeira Civilização é 

ativado, solicitando que Misthios e Layla destruam as tecnologias antigas para que a 

humanidade atinja seu verdadeiro potencial. Pitágoras passa o caduceu de Hermes 

para a personagem, mesmo que relutante, e acaba morrendo. 

No presente, então, Layla utiliza os dados coletados no Animus para encontrar 

Atlantis e ativá-la. Ao analisar as informações, o grupo dos Assassinos descobre que 

Misthios ainda se encontra vivo(a) por causa do bastão de Hermes, os advertindo a 

respeito do equilíbrio do mundo: deve sempre haver um balanceamento adequado 

entre ordem e caos; tanto os Templários quanto os Assassinos não podem prevalecer, 

senão o mundo estará perdido. A personagem do passado ainda adverte Layla de que 

ela é a pessoa da profecia que trará equilíbrio ao mundo, entregando o artefato a ela 

e, consequentemente, sacrificando sua vida. Layla, porém, decide reentrar no Animus 

para conseguir mais informações a respeito da vida de Misthios. 

Dessa forma, com essa pluralidade de intertextos, a fim de se compreender 

melhor o jogo, é preciso perceber que ele – por si só – constitui um construto 

multidimensional, rico em significados. Essa rede estabelece uma vasta conexão de 

aspectos extremamente variados, sendo chamada de intermidialidade por vários 

estudiosos. Tal teoria 

 

(...) diz respeito não só àquilo que nós designamos ainda amplamente como 
“artes” (Música, Literatura, Dança, Pintura e demais Artes Plásticas, 
Arquitetura, bem como formas mistas, como Ópera, Teatro e Cinema), mas 
também às “mídias” e seus textos, já costumeiramente assim designadas na 
maioria das línguas e culturas ocidentais. (CLÜVER, 2008, p.18 apud LIMA, 
2013, p. 180, destaque no original) 
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Constituindo uma estrutura que interliga tantos elementos e canais diferentes, a 

intermidialidade só se mantém como sistema e só atinge sua significação ao ser 

considerada como um todo, não deixando nenhuma de suas pequenas partes de lado. 

Então, a fim de compreender o mecanismo por completo, é preciso voltar 

primariamente para cada uma de suas engrenagens e suas respectivas associações. 

Nesse sentido, Walter Moser (2006), em  “As relações entre as artes: Por uma 

arqueologia da intermidialidade”, apresenta os conceitos de Gotthold Ephraim Lessing 

(1964), apontando para uma diferença entre mídia e arte que define a intermidialidade 

como um fenômeno que abarca elementos concretos e abstratos, provindos de 

diferentes fontes e meios, os chamados “(...) elementos transmidiáticos[,] como 

narratividade, paródia e o leitor/espectador/auditor implícito[,] e também os aspectos 

intermidiáticos das intertextualidades inerentes em textos singulares” (CLÜVER, 2008, 

p. 224, apud LIMA, op. cit., p. 180-181). Dentro do jogo, por exemplo, ao se olhar 

isoladamente para os elementos sonoros, é possível identificar ruídos de animais e 

paisagens, vozes de personagens, trilhas sonoras e sons relativos à interface da 

plataforma. Cada um deles se subdivide em várias categorias distintas e se 

relacionam tanto uns com os outros quanto com fatores de outras propriedades e 

canais. Como ilustração, tem-se o fato de que as vozes das personagens se 

constituem como gritos de batalha, cantorias, retórica em discussões políticas, 

palavras calorosas em ameaças ou carinhosas em afetos familiares, etc. Todos se 

conectam com elementos variados, seja com outras personagens, com o ambiente, 

com o enredo, com o jogador, com o sistema da plataforma, com a mitologia greco-

romana, com fatores historiográficos, com a série de jogos Assassin’s Creed, com o 

gênero de jogos digitais e muitos outros. 

Assim, mesmo sem levar em conta os estilos e a constituição de cada um 

deles, observa-se que aspectos tão divergentes adicionados à equação resultam em 

uma ampla gama de possibilidades, que se ramificam em diferentes direções ao 

atingir múltiplos canais e firmar ligações particulares. O teórico Claus Clüver (2006), 

em seu artigo “Inter Textus/Inter Artes/Inter Mídia”, traz as três relações possíveis da 

intermidialidade de acordo com as contribuições de Jörg Helbig (1998): 

 

1. relações entre mídias em geral (relações intermidiáticas); 
2. transposições de uma mídia para outra (transposições intermidiáticas 

ou intersemióticas); 
3. união (fusão) de mídias. (ibid., p. 24) 
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Nesse espectro, o game funciona como uma mescla de mídias por constituir 

uma mídia eletrônica interativa, em que o vídeo, o áudio e as imagens se conectam 

para formar um sistema único. Como já ilustrado, os elementos das diferentes mídias 

se ligam entre si e a aspectos externos a elas, de modo que associações inter e 

transmidiáticas são mantidas. Ao se adicionar o fator tecnológico a esse esquema, 

tem-se uma conjuntura de inúmeros movimentos de super e sobreposição entre 

tecnologias, formando um emaranhado de códigos, canais e linguagens que se 

conectam de distintas maneiras (PLAZA, 2003). É nesse panorama que se percebe 

como a intertextualidade e a intermidialidade permitem conexões tão plurais, 

atribuindo aos elementos a capacidade de representação de papéis diversos mesmo 

dentro de um só mecanismo. 

Impulsionada pela tecnologia, tal hibridização ocorre pois a mídia – cada vez 

mais – transpassa barreiras espaciais e temporais, constituindo uma propagação de 

informação com o auxílio de transmissores adequados para o meio de comunicação 

utilizado (WOLF, 1999, apud CLÜVER, op. cit.). Os limites e os fatores restringentes 

acabam sendo contornados e/ou sobrepujados, de modo que a todo momento novas 

possibilidades são avistadas, inusitados caminhos são trilhados e, 

consequentemente, inéditos destinos são alcançados. Grazielli A. Lima (2013), em 

“Intermidialidade: Novas perspectivas dos estudos interartes”, indica que é justamente 

por essa dinamização e amplitude dos elementos envolvidos que a tarefa de definir a 

noção de mídia acaba sendo tão complexa: “(...) conceituar mídia especificamente 

ainda é uma atividade em andamento, visto a inserção de novos meios tecnológicos 

e as múltiplas linguagens que os acompanham” (LIMA, 2013, p. 181). 

 Uma das alternativas encontradas nesse cenário se dá na perspectiva 

que encara as mídias como textos, independentemente “(...) do sistema sígnico a que 

pertençam. Portanto, um balé, um soneto, um desenho, uma sonata, um filme e uma 

catedral, todos figuram como textos que se lêem” (CLÜVER, 2006, p. 15, grifos no 

original). Outrossim, à medida que a teoria da intertextualidade avança, surgem mais 

fatores a se considerar quando se pensa em um texto. Ao se observar que o leitor faz 

uso de aspectos externos ao texto (como a capa de um livro ou a ilustração de um 

anúncio, por exemplo) no processo de leitura e interpretação textual, a teoria da 

intertextualidade viu-se diante da exigência de reconhecer que não há 

intertextualidade sem intermidialidade. Isso se dá “(...) porque pré-textos, inter-textus, 



35 

 

 

pós-textos e para-textos sempre incluem textos em outras mídias. Um só texto pode 

ser objeto rico para estudo da intermidialidade” (CLÜVER, 2008, p. 222 apud LIMA, 

op. cit., p. 183). 

Quando se trata de um game cuja composição compreende atributos verbais 

e não verbais, historiográficos e fictícios, geográficos e políticos, épicos e mitológicos, 

fica bastante evidente que o resultado obtido permeia vários sistemas de signos e/ou 

mídias distintos, de “(...) forma tal que os aspectos visuais e/ou musicais, verbais, 

cinéticos e performativos dos seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis” 

(CLÜVER, 2006, p. 20). As imagens, ruídos, diálogos, trilhas sonoras, a geografia 

grega, a história, a mitologia, a vestimenta, os equipamentos e artigos de guerra, os 

animais, o enredo, as personagens, o clima, os cenários civilizados e os ambientes 

naturais… tudo se conecta de forma tão intrínseca que o jogo só pode ser percebido 

pelo organismo completo que é engendrado por meio de todos esses elementos 

juntos.  

É a partir daí que se observa a relevância dos ligamentos que compõem a 

fundamentação do todo e sustentam a estrutura total. Um texto só poderá ser 

devidamente compreendido quando apreendido por completo, percebido por um olhar 

que o abrange em todos os seus ângulos.  Logo, pode-se afirmar que 

 

(...) os estudos intermidiáticos tratam das relações entre artes / mídias, postas 
num mosaico contínuo de relações e de releituras que ganham significativa 
relevância ao serem abordadas em novas estruturas linguísticas, sejam estas 
verbais ou não-verbais. (LIMA, 2013, p. 183) 

 

Por mais que o texto retrate aspectos que podem ser vistos em outras situações, a 

intermidialidade vai se concentrar no papel que eles assumem em um contexto textual 

específico, analisando as associações que os mesmos estabelecem dentro desse 

sistema. Por exemplo, a plataforma Assassin’s Creed: Odyssey exibe apetrechos 

militares gregos da época da Guerra do Peloponeso que podem ser vistos em museus, 

livros e histórias pelo mundo todo, mas a ilustração, a coloração, a simbologia, o 

sentido que carregam dentro da sociedade retratada, a utilidade dentro do jogo, os 

atributos especiais que concedem à personagem com eles equipados e muitas outras 

relações, são exclusivas ao game. O papel que eles desempenham nesse “texto” é 

original, extraordinário e único. Portanto, somente dentro desse contexto é que as 
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ligações se constituem de determinado modo e poderão ser compreendidas de 

acordo. 

Com os elementos em constante relação, fica a cargo do leitor observar as 

ligações realizadas e os sentidos originados por meio delas, de modo que o 

movimento de percepção dessas conexões acaba sendo um dos principais aspectos-

chave para a compreensão. Isto é, todo o processo de construção de sentido acaba 

circundando a atividade da leitura: 

 

(...) é a partir das leituras realizadas que o leitor/pesquisador construirá 
interferências, associações e mediações entre um texto e outro, promovendo 
as marcas implícitas na obra e nos gestos que o autor deixa nas entrelinhas 
de seu enunciado. (ibid., p. 183) 

 

No momento da interpretação, o leitor ativa diferentes recursos para firmar relações 

entre os aspectos observados: ao visualizar os hologramas dos Precursores, o leitor 

pode associar suas experiências com a mitologia greco-romana para identificar a 

intertextualidade existente entre a Primeira Civilização retratada pela franquia e os 

deuses olimpianos. Nessa etapa, a leitura relaciona todos os possíveis fatores a fim 

de alcançar o entendimento, como os nomes das divindades, suas características 

físicas, suas histórias, as ilustrações encontradas em várias mídias, seus poderes, 

sua relevância na cultura greco-romana, sua importância na cultura atual e local do 

usuário, as convenções existentes nas mídias eletrônicas interativas, a representação 

geral de deuses em jogos, e assim por diante. Esses elementos resgatados compõem 

o repertório cultural do indivíduo, que também faz “(...) parte dos contextos culturais 

nos quais se realizam a produção e a recepção textual” (CLÜVER, 2006, p. 15). De 

acordo com o estudioso Julio Plaza (2003), em Tradução intersemiótica, esse resgate 

é estimulado pela leitura, a qual tem o poder de reviver a história e reanimar o passado 

no processo da estruturação de sentido.  

Parte-se, então, do fato de que é exatamente o conhecimento prévio do 

usuário que se desenrola por toda a equação, fazendo com que o resultado seja 

sempre distinto. Em outras palavras, toda essa movimentação só pode ser individual. 

Como cada sujeito é munido de um complexo cultural particular (CUCHE, 2002), os 

elementos percebidos, bem como a maneira com que eles conversam entre si e com 

outros fatores, vão constituir um resultado também singular: “(...) o modo como 

pensamos sobre as relações dos signos dentro de um texto influencia nossa 
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construção de sentido” (CLÜVER, op. cit., p. 31). A produção de significado, então, 

nunca vai ser a mesma; “(...) o leitor nunca vai produzir o mesmo texto” (ibid., p. 16). 

Clüver também chega a aproximar suas ideias aos contextos lúdicos, 

discorrendo que as mídias eletrônicas interativas podem acarretar resultados 

semelhantes por constituírem exemplos de textos que exigem um interlocutor atuante, 

uma vez que a participação de um sujeito na construção textual fica ainda mais 

enfática. Assim, o papel do leitor, ou – nesse caso – do jogador, recebe uma atenção 

cada vez maior dentro desse processo como um todo, o qual vai ser acompanhado 

pela atividade tradutória, visto que esta representa o mecanismo que possibilita a 

comunicação para com cada um desses diferentes interlocutores.  

Como a intermidialidade ultrapassa um fenômeno que lida apenas com “(...) 

as novas linguagens, que formam um constructo artístico variado, misto de cores, 

tecnologias, [e] músicas, (...) [visto que engloba] também uma rede infinita de 

correspondências” (LIMA, 2013, p. 185), a tradução também vai ocupar a posição de 

um processo abrangente nesse cenário. A fim de transmitir ao interlocutor todas as 

associações desejadas, a ação tradutória vai funcionar como uma modalidade de 

leitura mais atenta, fazendo o necessário para recuperar a história, correlacioná-la à 

atualidade e projetá-la para o que ainda está por vir: 

 

[t]radução é, portanto, o intervalo que nos fornece uma imagem do passado 
como ícone, como mônada. A tradução, ao recortar o passado para extrair 
dele um original, é influenciada por esse passado ao mesmo tempo em que 
ela também como presente influencia esse passado. (PLAZA, 2003, p. 06) 

 

Tem-se, portanto, o ato tradutório como um sistema que também transpõe barreiras 

temporais, não se submetendo a restrições geográficas, o que acaba comprovando 

seu potencial de amplitude. 

Ademais, essa dinâmica passado-presente-futuro da tradução vai além dos 

elementos verbais de um texto. No jogo, por exemplo, tal atividade leva em 

consideração tudo que compõe o texto, como as relações estabelecidas por fatores 

divergentes (política, economia, história, geografia) provindos de sistemas também 

divergentes (imagens, sons, palavras). Essa ação é denominada tradução 

intersemiótica, “(...) definida como tradução de um determinado sistema de signos 

para outro sistema semiótico, [que] tem sua expressão entre sistemas os mais 

variados” (DINIZ, 1998, p. 313). Tal processo permeia movimentações constantes 
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entre diferentes meios, de modo que vocabulários como transcodificação, adaptação, 

transposição, interpretação e refração são utilizados para descrever suas 

funcionalidades.  

Neste sistema, observa-se a movimentação de elementos de um meio para 

outro, fazendo com que exerçam um papel distinto, singular ao seu novo contexto de 

ocupação. A transposição não vai se limitar a uma mudança linguística ou na posição 

do aspecto, ela vai englobar também uma alteração nas propriedades do próprio 

signo. Para ilustrar, é possível verificar que o jogo se apropria de recursos da mitologia 

greco-romana provindos de livros, ilustrações, mídias eletrônicas (como filmes e 

outros jogos), histórias, idiomas e até conhecimento de mundo de indivíduos, para 

incorporar à plataforma na forma de imagens, sons, enredo, personagens, palavras, 

do próprio mundo e muitos outros. Essa modificação vai se efetivar, ainda, no nível 

funcional do elemento, visto que este vai assumir novas características e valores 

dentro da situação do game. Em outras palavras, há um deslocamento de aspectos 

que passam a desempenhar novos papéis, firmando associações com tudo que faz 

parte do seu novo contexto: como o novo ambiente, seus fatores constituintes e seus 

interlocutores. Esse fenômeno se refere, assim, a uma transição entre diferentes 

sistemas de signos que, por sua vez, geralmente também implica em um movimento 

intermidiático (CLÜVER, 2006). Trata-se de uma forma especial de exploração de 

potencialidades, em que se aglomera e se ressignifica elementos, fazendo com que 

os signos, juntos, construam uma nova carga de sentido para transmitir uma 

mensagem aos novos receptores. 

Estruturando, então, uma atividade que engloba inúmeros aspectos e as 

conexões que estabelecem, bem como transições dinamicamente ousadas, “(...) há 

que se considerar, entretanto, um outro componente crucial em situações tradutórias: 

a cultura” (DINIZ, op. cit., p. 314). Isso ocorre pois a cultura influencia no próprio modo 

de leitura, interpretação e construção de sentido de um indivíduo. Em “Tradução 

intersemiótica: Do texto para a tela”, Thaís F. N. Diniz (1998) mostra que a cultura 

permeia os contextos de produção e recepção de qualquer texto; não há escapatória: 

“[i]sso indica que a tradução nunca é apenas intersemiótica, mesmo quando realizada 

entre sistemas de signos diferentes. Ela é também cultural” (ibid., p. 324). 

Além de incorporar um movimento cuja direção parte de uma língua para 

outra, esse tipo de transposição geralmente possui funções divergentes. Isso ocorre 

pois, assim como no contexto de produção textual, é preciso levar em conta a 
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influência gerada pela cultura no papel que o novo texto irá desempenhar em seu novo 

contexto. Nesse panorama, é muito comum se atribuir à nova produção a ocupação 

de ambientes distintos do local-fonte e características especiais, visto que ela não 

substitui o original. Como discutido na seção anterior, conceitos como fidelidade e 

equivalência frequentemente não apresentam tanta relevância, embora o original 

ainda exerça influência na concepção do novo texto. É a partir da “imagem” do texto-

fonte que o texto-alvo será recebido; é através da relação que se estabelece entre os 

dois que a leitura e a interpretação serão estruturadas: 

 

(...) independente da maneira como nós olhamos a relação entre o texto-fonte 
e o texto-alvo e interpretamos a forma e as funções do novo texto, nós 
também nos indagamos de que maneira a intermidialidade influencia nossa 
recepção do texto-fonte. (CLÜVER, 2006, p. 17-18) 

 

Ou seja, tem-se a intertextualidade e a intermidialidade conduzindo o 

processo de significação – e, consequentemente, de tradução – por um caminho 

cultural, dinâmico, abrangente e individualizado. 

Somente ao se abranger todos esses conceitos é que o jogo Assassin’s 

Creed: Odyssey como texto comunicativo pode ser compreendido em sua 

completude. Como toda comunicação, o texto transmitido aqui também depende dos 

interlocutores, de modo que cada usuário estabelecerá uma interação singular com a 

plataforma. A fim de estruturar uma análise mais profunda, componentes desse 

sistema, suas respectivas associações e os processos envolvidos foram incorporados 

nas observações e relacionados aos objetos de estudo que estão organizados e 

dispostos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO TRÊS – A TRADUÇÃO DOS ELEMENTOS CULTURAIS 

 

A fim de estabelecer as devidas conexões para com as teorias e conceitos 

apresentados nos capítulos anteriores, a análise que aqui se estende utilizou um 

recorte dentro da totalidade da plataforma Assassin’s Creed: Odyssey, visto que esta 

apresenta dimensões consideráveis e, consequentemente, um conteúdo passível de 

análise por parte dos estudos da tradução que segue as mesmas proporções. Por 

motivos de tempo, espaço e profundidade da observação construída, a atenção foi 

direcionada apenas aos títulos das missões do game, voltando-se ao propósito de 

examinar a tradução de elementos culturais da língua inglesa para a portuguesa. 

Contando com mais de trezentas missões, a seleção dos quinze objetos de 

pesquisa se deu de acordo com os elementos culturais que apresentam e a relevância 

das estratégias e abordagens tradutológicas para com a argumentação em 

andamento. A fim de se entender esses processos bem como as relações construídas 

entre as diferentes línguas, a investigação foi desenvolvida a partir de uma 

triangulação entre o contexto do jogo, a fundamentação teórica e os fatores culturais 

presentes nos títulos das missões. 

Primeiramente, faz-se necessário retomar o que se entende, aqui, por 

aspectos culturais. Como exposto previamente, a cultura engloba todo um complexo 

de tradições, normas, regras e convenções que atuam e influenciam os integrantes 

de uma sociedade (CUCHE, 2002). Em outras palavras, conforme caracterizado por 

Teixeira Coelho (1997), a cultura abarca absoluta e completamente tudo o que 

constitui parte integrante do modo de vida de uma comunidade, grupo ou sociedade. 

Estão inseridos nesse contexto elementos como: hábitos, costumes, valores, 

princípios, expressões e manifestações (estilísticas, linguísticas, emocionais, afetivas 

e etc.), dentre outros. Ou seja, tudo o que permite aos indivíduos se identificarem 

como um grupo e se distinguirem de outros. 

Isso se dá na convivência de uma comunidade, quando esta compartilha 

modos de comportamento que reverberam em todos os âmbitos de suas vidas, como 

no que fazem, no que comem, no que pensam, no que dizem, no que acreditam e em 

como se organizam, por exemplo. Utilizando a língua como forma principal de 

comunicação, a interação entre os membros da comunidade permeia aspectos 

linguísticos o tempo todo, de modo que a própria maneira de se refletir e se manifestar 

acaba refletindo no uso da língua (CHIAVEGATTO, 1999). E, ao se ter a língua como 
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parte integrante desse conjunto formador de identidade de uma sociedade, ela firma 

uma contínua e mútua ligação com a cultura. 

Assim, todo o cotidiano dos indivíduos gira em torno da relação mantida entre 

a cultura e a língua; guiando os pensamentos, a própria forma de ver o mundo acaba 

passando por um filtro cultural. De acordo com muitos teóricos (cf. FURTADO et. al., 

2006)19, isso acontece porque a língua, utilizada por uma comunidade para expressar-

se e comunicar-se (REISS; VERMEER, 1996), é indissociável da cultura: “[u]ma língua 

não pode existir se não estiver inserida no contexto de uma cultura e uma cultura não 

pode existir se não tiver no seu centro a estrutura de uma língua natural” (LOTMAN, 

1978 apud BASSNETT, 2003, p. 36). Então, o próprio modo de pensar e de organizar 

as ideias já representa/reflete uma certa comunidade, de modo que aspectos culturais 

estão continuamente presentes e ativos nas produções humanas.  

Em seguida, é a partir desse panorama que se encara a atividade tradutória. 

Constitui-se um movimento “(...) inerente à humanidade, a começar pela percepção 

circundante, através do que dados da realidade são traduzidos em signos no intelecto” 

(MENEZES, 2018, p. 262). O resultado é um fenômeno que marca a transposição de 

uma mensagem em uma língua e contexto cultural para uma outra situação, 

geralmente constituída por uma outra língua e contexto cultural. Destaca-se ainda que 

tal processo pode ocorrer entre sistemas linguísticos – a chamada interlingual – ou 

entre sistemas distintos – a chamada intersemiótica, “(...) a exemplo do literário ao 

cinematográfico ou televisivo, atividade mais conhecida por adaptação”20 (ibid., p. 

262). Seja qual for sua essência, o fato de constituir uma transmissão para diferentes 

grupos de receptores indica que a tradução inevitavelmente envolve elementos 

culturais, visto que cada interlocutor (ou conjunto de interlocutores) apresenta um 

repertório cultural diferente. 

Dessa forma, trata-se de um fenômeno que engloba processos que nem 

sempre são simples e fáceis, pois a tradução não envolve apenas uma troca de 

elementos lexicais e gramaticais entre línguas (BASSNETT, 2003). É justamente 

_______________  
 
19 Cf. FURTADO, Clécia M. N. M. et. al. Língua – sociedade – cultura: Uma relação indissociável. João 
Pessoa: Principia, n. 14, p. 92-96, 2006. Disponível em: 
<http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/282/239>. Acesso em: 8 nov. 2019. 

 
20 Apesar de abordada na presente pesquisa, a teoria da adaptação não é aprofundada pois não 
constitui o foco da análise engendrada, sendo utilizados principalmente os conceitos que condizem à 
tradução. 
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devido a essas especificidades que Eugene Nida (1964) argumenta não haver 

completa correspondência entre línguas, tanto em significados, símbolos ou na 

disposição e estruturação destes em sentenças. Isso é ainda mais verdadeiro quando 

aplicado à tradução que envolve não apenas texto, mas também elementos 

iconográficos como é a tradução de jogos, histórias em quadrinhos, filmes, etc.: “(...) 

uma tradução não depende somente do contexto linguístico, mas também de algo que 

está fora do texto e que chamaremos de informação acerca do mundo ou informação 

enciclopédica” (ECO, 2007, p. 32). 

No caso dos games, todos esses aspectos externos à língua podem afetar o 

fenômeno da atividade tradutória, uma vez que se mantém uma conexão direta entre 

elementos verbais e não verbais ao se colocar o jogador ativamente em interação com 

a plataforma. O usuário estabelece distintas associações com variados elementos da 

mídia em questão, de modo que vai receber e interpretar as mensagens transmitidas 

de acordo com essas ligações. É por isso que a ação tradutória acaba se tornando 

um processo muito maior, com movimentos múltiplos e abrangentes. Com uma 

conexão tão enfática, torna-se complexa – e, talvez, infrutífera – a tentativa de se 

dissociar as produções linguísticas dos elementos culturais. Logo, considerando a 

incessante presença destes, a tradução tem se perpetuado como um desafio, exigindo 

diferentes perspectivas, abordagens e estratégias dos profissionais que se aventuram 

nessa atividade. Tem-se, aqui, justamente o objetivo de estudo a partir da análise 

conduzida sobre os fragmentos retirados do jogo. 

Voltando-se aos objetos de pesquisa, o primeiro grupo de dados extraídos 

retrata um contraste existente entre expressões fixas e comuns que apresentam uma 

correspondência na outra língua. Isto é, tem-se uma locução no inglês e no português 

com cargas semânticas muito próximas.  

 

1: Lost and Found – Achados e Perdidos 
 

2: Too Much of a Good Thing – Tudo que É Demais Faz Mal 
 

3: Catching Up – Recuperando o Tempo Perdido 
 

4: A Fresh Start – Recomeçando do Zero 

 

Em alguns fragmentos, os signos utilizados em cada fraseologia também 

podem ser similares, como é o caso do número 1. Tanto no inglês quanto no 

português, a expressão se estabelece com os mesmos sintagmas, havendo apenas 
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uma diferença na ordem em que aparecem na sentença. No caso da língua inglesa, a 

locução se inicia com a palavra “Perdidos” e não com a palavra “Achados”, como 

ocorre no português. Vale notar ainda que outra distinção reside na ausência de 

marcação de plural na língua inglesa, visto que nesse sistema linguístico os adjetivos 

não se flexionam em número. No que diz respeito ao game, a personagem Gotarzes 

– pirata, irmão da famosa Xênia e capitão de um navio – navega muito perto das 

rochas em um ataque a um navio mercante e acaba afundando. Em uma ilha, sua 

tripulação irritada o encurrala e Misthios tem a chance de o salvar. Caso o jogador 

escolha salvá-lo e obtenha sucesso nessa tarefa, Xênia o(a) recompensa no final. 

Nesse cenário, ambos os títulos apontam para o dilema engendrado, em que os 

sobreviventes do acidente são encontrados mas acabam sendo mortos (e, 

consequentemente, perdidos) no processo de salvamento de Gotarzes.  

Já no segundo (2), os significantes que constituem as fraseologias se 

distanciam um pouco mais. Na língua inglesa, a expressão se dá, literalmente, através 

das palavras “demais de uma coisa boa”, o que acaba se distinguindo da expressão 

do português, a qual não discorre sobre algo específico, mas, sim, geral (“tudo”). Além 

disso, ela também não classifica essa ideia generalizada como algo positivo ou 

negativo. Outra oposição encontrada no título em português reside no fato deste 

explicitamente colocar que a grande quantidade de qualquer coisa “faz mal”, i.e., não 

é benéfica nem vantajosa de nenhuma maneira, o que fica apenas implícito em inglês. 

Essas divergências são suavizadas quando se compreende o impasse ético 

promovido por Hipócrates, famoso médico daquela época. Essa personagem pede a 

Misthios que encontre e colha a erva venenosa cicuta a fim de diminuir a dor que um 

de seus pacientes está sentindo. A razão para tal se dá pela vontade do médico de 

prolongar a vida do enfermo a fim de continuar estudando os sintomas da doença que 

o aflige. No entanto, o sofrimento do moribundo é intenso, de modo que seu próprio 

pedido é que ele possa partir em paz. Ao coletar a planta, o jogador pode escolher 

contrariar Hipócrates e alterar a dose indicada para envenenar o paciente, ou 

obedecer às instruções recebidas. É nesse momento que a veemente atuação do 

usuário anuncia os sentidos construídos nos títulos: (1) a quantidade do veneno pode 

tanto amenizar a dor quanto conduzir à morte; e (2) a dedicação do doutor que o 

instiga a prolongar o pesar de um indivíduo para que pudesse obter informações e 

salvar um maior número de pessoas. Por isso, tanto o original quando a proposta de 
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tradução abarcam os mesmos fatores, gerando efeitos muito parecidos em seus 

contextos de produção e recepção. 

Nos dois últimos dados, a discrepância sintática fica ainda mais evidente. No 

número 3, a construção no inglês tem como significado, de acordo com o dicionário 

online Cambridge Dictionary, “alcançar alguém ou algo ao se mover mais rápido que 

a outra pessoa ou coisa”21 (tradução livre). Utiliza-se esse título para se referir ao 

movimento de reaproveitamento do tempo, percebendo-se o que foi perdido e 

tentando recuperar isso. Tal sentido é estruturado no português por meio de 

sintagmas distintos, mas que culturalmente funcionam de modo parecido, assim como 

os dois casos anteriores (1 e 2). Ao se falar da recuperação de um tempo que já se 

foi, a referência é à mudança de atitude de alguém que passa a aproveitar melhor o 

tempo após se dar conta do que foi perdido; isto é, corre-se atrás do que se perdeu. 

Dentro do jogo, essa missão retrata o momento em que Misthios finalmente se 

reencontra com sua mãe, Myrrine. Após uma vida toda longe uma da outra, as duas 

personagens têm muito o que conversar, constituindo uma tentativa de restauração 

do contato que elas não tiveram por tanto tempo, i.e., um movimento de recuperação 

do tempo que passaram distantes por meio do aproveitamento do agora, em que estão 

juntas novamente. 

Algo similar acontece no último caso (4), visto que também se mantém uma 

aproximação semântica maior do que uma sintática. Literalmente, a locução em inglês 

indica um começo novo, ou seja, um recomeço. Esta mesma palavra aparece na 

versão do português como uma ação (“recomeçando”), acompanhada da fraseologia 

“do zero”, indicada para enfatizar que algo partiu de um ponto realmente inicial. Assim, 

ambos os títulos denotam um desvínculo com processos em andamento que marca 

uma nova tentativa de se começar algo, de se reiniciar todo um sistema. Quando se 

olha para o universo do jogo, a missão em questão se refere ao momento em que 

Misthios descobre a identidade da líder do Culto do Cosmos e a encontra, concedendo 

ao jogador a possibilidade de decidir o destino dela: pode-se matá-la, pelos crimes 

cometidos, e acabar de vez com o culto; ou pode-se deixá-la ir embora para que ela 

tente mais uma vez trazer prosperidade para a Grécia. Independente da decisão 

_______________  
 
21 No original: “to reach someone or something by moving faster than the other person or thing”. 
Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/catch-up>. Acesso em: 26 out. 
2019. 
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tomada pelo jogador, os dois cenários apontam para uma nova chance de mudar o 

destino grego e espalhar pelas nações um novo modelo de governo, ou melhor, 

indicam um recomeço do mundo grego. 

Esses quatro primeiros exemplos mostram que diferentes línguas podem 

exibir distintos níveis de correlações. Todavia, mesmo quando se tem uma 

proximidade aparentemente grande entre os signos que se conectam no processo de 

transmitir uma mensagem, os aspectos externos aos elementos verbais podem 

influenciar a recepção da mensagem de variadas maneiras. É por essa razão que se 

pode esclarecer tal situação com os estudos de Walter Benjamin (1923), pois o 

processo da tradução, que geralmente visa estabelecer uma transmissão para uma 

audiência, não pode expressar nada além de uma informação que não esteja presa a 

signos. O teórico explica que se trata de um movimento que transpõe a essência 

linguística, caracterizando a verdadeira potencialidade do fenômeno da tradução: 

representar a relação recíproca que existe entre sistemas linguísticos. Por mais que 

todos os aspectos de cada idioma – signos, frases, estruturas – sejam únicos, eles se 

aproximam por meio da intenção em comum que possuem: a de expressar uma 

mensagem. Portanto, “(...) uma tradução toca o original de leve e somente no ponto 

infinitamente pequeno do sentido, seguindo então seu próprio curso de acordo com 

as leis de fidelidade na liberdade do fluxo linguístico”22 (ibid., p. 22). Isso se comprova, 

pois as línguas não se divergem completamente umas das outras, já que se 

interrelacionam por meio daquilo que transmitem, e não pela forma com que a 

transmissão se estabelece. 

Os elementos seguintes se divergem um pouco dos primeiros ao não haver 

uma correspondência semântica tão direta entre as expressões dos dois idiomas. 

Com exceção do número 5, esse conjunto de fragmentos não aborda fraseologias 

frequentes e cristalizadas nas línguas em questão, i.e., as combinações de signos não 

apresentam um sentido fixo e bem difundido. O que ocorre é que se tem um uso 

diferenciado de sintagmas, explorando a relação que eles estabelecem com os outros 

significantes da locução por meio de trocadilhos e jogos de sentido, e até com outras 

expressões do idioma. 

_______________  
 
22 No original: “(...) a translation touches the original lightly and only at the infinitely small point of sense, 
thereupon pursuing its own course according to the laws of fidelity in the freedom of linguistic flux.” 
(BENJAMIN, 1923, p. 22). 
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5: Speak No Evil – Nada a Dizer 
 

6: Freedom Isn’t Free – O que É Livre Não É Grátis 
 

7: Left to Dye – De Olho no Roxo 
 

8: Cashing In On the Cow – Lucrando com Chifres 

 

Se diferenciando dos demais, o primeiro caso (5) exibe uma expressão 

associada aos Três Macacos Sábios, originados a partir de um provérbio japonês que 

diz “não veja o mal, não ouça o mal e não fale o mal” (em inglês: see no evil, hear no 

evil, speak no evil). Literalmente significando essa última parte do ditado, a fraseologia 

se refere ao ato de manter a harmonia e a paz através da não propagação do mal por 

meio da fala. Como não se observa uma locução culturalmente correspondente na 

língua portuguesa, a escolha feita pelos tradutores da plataforma aponta para uma 

outra expressão fixa do português cujo sentido é de que não há nada a declarar, 

nenhum comentário a ser feito. No ambiente do jogo, essa missão demonstra uma 

tentativa de comunicação com um sacerdote que perdeu a habilidade de fala após ter 

a língua cortada. Misthios, em busca de informações a respeito do paradeiro de sua 

mãe, tenta obter algumas respostas com o sacerdote que havia atendido Myrrine 

quando ela buscava por socorro para seu bebê que havia sido jogado do penhasco, 

vários anos antes. Sendo obrigado a relatar à Myrrine que não se podia fazer nada 

pelo neném, o sacerdote viu o Culto do Cosmo raptando o recém-nascido a fim de o 

manipular e transformar em um soldado do Culto (Deimos) - fato que o fez ter a língua 

mutilada para que não pudesse descrever o acontecimento. 

A partir desse cenário, é possível perceber que o título em inglês estrutura um 

antagonismo entre as intenções do provérbio e da agressão física sofrida pelo 

sacerdote: a primeira, de se afastar do mal ao não pronunciá-lo, e a segunda, de sofrer 

com o mal e ser impedido de proferir a respeito dele. Enquanto isso, o português não 

firma associação explícita para com o mal, porém conecta o fato de que a personagem 

é incapaz de dizer qualquer coisa com o ato violento cometido após a história se 

completar e o motivo da agressão ser compreendido. 

Não constituindo uma fraseologia cristalizada, o número 6 estrutura um jogo 

de palavras por meio do duplo sentido da palavra free, a qual pode significar ‘livre’ ou 

‘gratuito’. Em inglês, tem-se então “a liberdade não é livre/gratuita”. Na versão em 

português, acaba-se perdendo a ambiguidade original, mas se opta pela alteração da 
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palavra “liberdade” pela construção “o que é livre”, resultando na incorporação dos 

dois sentidos (livre e gratuito) no título. Aqui, o contexto da plataforma se prova 

extremamente importante para a compreensão dos fragmentos e da estratégia de 

tradução utilizada. Envolvendo personagens escravas, tem-se uma missão de 

múltiplas tarefas. Na primeira, Misthios ajuda uma escrava cujo mestre foi morto por 

uma organização chamada The Dagger (A Adaga), deixando-a livre, porém 

completamente sem nada. Dessa forma, para que ela consiga sobreviver, o jogador 

tem a opção de dar a ela uma quantia de cinquenta dracmas para que possa 

recomeçar sua vida como uma pessoa livre. É daí que se estabelece o sentido de que 

a liberdade não é livre de aspectos financeiros, ou seja, não é grátis. Já na segunda 

tarefa, Misthios conversa com um casal de personagens que fazem um trabalho para 

a mesma organização criminosa. No entanto, os pagamentos foram trocados por 

chantagens, ameaçando a família delas caso parassem de trabalhar. Firma-se, aqui, 

o segundo sentido encontrado no título, em que uma família que deveria ser livre, não 

o é. Logo, percebe-se que a versão na língua portuguesa não abarca de imediato a 

duplicidade do original, mas consegue ligar ambas as tarefas envolvidas dentro da 

missão por meio do aspecto financeiro, já que os dois problemas o revolvem. 

Já no caso da missão 7, há uma divergência semântica muito clara entre os 

dois idiomas. Na língua inglesa, um trocadilho é desenvolvido através das palavras 

dye e die, pois ambas são pronunciadas da mesma forma. A brincadeira associa a 

expressão fixa left to die (deixado para morrer; abandonado) com o contexto do game, 

formando o sentido de “deixado para tingir”. Parte-se de uma missão que diz respeito 

a uma personagem que se diz ser um deus, abandonado por seus irmãos após comer 

um carneiro proibido. Segundo ela, a chave para o Olimpo foi roubada juntamente 

com sua túnica roxa, de modo que precisa da ajuda de Misthios para recuperar seus 

pertences e poder retornar à sua família divina. O jogo de palavras acontece entre o 

sentido de ser abandonado e o processo de tingimento da cor roxa, a qual era feita 

por meio das entranhas de lesmas e, por essa razão, não tinha um cheiro agradável. 

O ladrão chega a comentar que a tinta é muito fedida, mas que a túnica o deixa com 

a aparência de um deus. A partir desse panorama, enquanto o fragmento em inglês 

liga o abandono ao tingimento, nota-se que a versão do português alterou os signos 

do título a fim de utilizar uma outra locução da língua. Destaca-se uma conexão para 

com o roubo, denotando que o manto roxo era cobiçado e, logo, um item a não se 

perder de vista. Entende-se que essa mudança, em que se acrescenta a cor roxa, 
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agrega um valor distinto à tradução proposta, tendo-se como base o contexto do 

game. 

O último exemplo desse conjunto (8) também exprime uma relação entre uma 

expressão existente na língua inglesa e a conjuntura da plataforma. Trata-se do termo 

cash cow, que geralmente pode ser encontrado em contextos administrativo-

corporativos se referindo a um produto ou empresa que gera rápido retorno por meio 

de lucros exorbitantes e pouca manutenção. Ainda, pode-se associar literalmente a 

uma ‘vaca leiteira’, que produz bastante leite e praticamente também não exige 

cuidados ou outros esforços. Ambientado no jogo, esses sentidos são conectados ao 

ser mitológico Minotauro, que seria uma hibridização de homem e touro, humano e 

bovino. O elemento lucrativo vem do fato de a personagem que oferece a missão a 

Misthios se aproveitar do interesse na criatura para lucrar com todos os corajosos 

guerreiros que desejam enfrentá-la. É a esse critério que o título em português firma 

ligação, substituindo a ‘vaca leiteira’ pelos chifres do ser mitológico. Assim, observa-

se que essa versão se aproximou mais à correspondência literal do original (“lucrando 

com a vaca”) do que à referência de lucro rápido e fácil em contextos de negócios, 

que acaba não sendo incorporada. 

Neste conjunto, é possível observar que nenhuma das propostas de tradução 

chegou perto de uma correspondência literal para com o original. Conforme os 

conceitos argumentados por Roman Jakobson (1959), isso acontece devido a uma 

conexão entre signo (signum) e significado (signatum). O estudioso expõe que um só 

pode existir e ser assimilado por meio do outro, porque o sentido somente atinge sua 

compreensão com o auxílio do código verbal. Jakobson exemplifica através do 

significante ‘queijo’, cuja essência não pode ser apreendida por meio de uma 

experiência não linguística com um tipo de queijo, como ao se provar cheddar ou 

gorgonzola. Faz-se necessário o suporte de uma unidade verbal para que se consiga 

alcançar o significado de ‘queijo’ a partir de uma de suas variedades. Por conseguinte, 

“[n]a maioria das vezes, a tradução de uma língua para outra substitui mensagens em 

uma língua não por unidades-código separadas, mas por mensagens inteiras em 

alguma outra língua”23 (ibid., p. 114). É pela natureza dos idiomas ser única e, logo, 

_______________  
 
23 No original: “Most frequently, however, translation from one language into another substitutes 
messages in one language not for separate code-units but for entire messages in some other language.”  
(JAKOBSON, 1959, p. 114). 
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distinta que essas não correspondências constituem normalidades, exigindo 

diferentes estratégias no processo da tradução. 

Os próximos dados extraídos demonstram as saídas encontradas pela equipe 

de profissionais da tradução frente à algumas expressões fixas que não possuem uma 

correspondência na outra língua, com exceção do número 11, que se trata de uma 

fraseologia comum modificada. Tem-se versões no português que incluem outras 

locuções cristalizadas, sem uma grande aproximação semântica porém com alguma 

relação com o tema da missão. 

 

9: Birds of a Feather – Peso Pena 
 

10: On a High Horse – Acavalado 
 

11: Fang for Your Buck – Presas Pra Que Te Quero 

 

A se observar logo no item 9, o original exibe uma fraseologia que remete à 

similaridade existente dentre os integrantes de um grupo: “pássaros de uma pena”. 

Esse sentido é construído a partir do hábito das aves de congregarem com indivíduos 

da mesma espécie, de modo que os bandos compartilham várias características em 

comum. De maneiras distintas, tal carga semântica estabelece diferentes associações 

dentro do jogo. Destaca-se a ligação entre o fato de que Misthios é conhecido(a) como 

eagle bearer [portador(a) de uma águia] por ter uma águia como sua companheira por 

toda a história, e a atividade da missão de encontrar um tesouro perdido, o qual é 

constituído por um objeto de ouro no formato de uma pena de águia. Também é 

possível assimilar o desejo da pirata Xênia – que solicita a missão à personagem 

principal – por mais um tesouro como parte integrante do sentido atribuído pela 

locução, visto que se trata de um artefato de tamanho valor que se assemelha aos 

outros itens que Xênia tanto estima, sendo incorporado à sua coleção por compartilhar 

a mesma serventia. Enquanto isso, a versão do português faz referência ao pequeno 

tamanho, peso e, até mesmo, à complexidade de resgate do tesouro ao introduzir uma 

expressão fixa existente na língua com a palavra “pena”. Essa estratégia acaba 

priorizando o uso desse sintagma sobre a composição semântica do original, 

mantendo a relação direta para com o formato do tesouro, mas se desprendendo das 

demais conexões. 

Voltando-se para o segundo fragmento desse grupo (10), nota-se mais um 

exemplo da primazia de um signo frente à não correspondência semântica e cultural 



50 

 

 

entre os idiomas. Carregando a conotação de ‘uma maneira arrogante e 

condescendente’, a combinação literal de “em um cavalo alto” correlaciona o costume 

da antiga nobreza de montar em cavalos esbeltos com o desejo de exibir sua 

influência econômica, política e social aos outros por meio da qualidade e porte da 

montaria. O título constitui uma alusão a um roubo de um cavalo dentro do universo 

do game, cometido por um civil pobre cujo cavalo da família veio a falecer. A missão 

é requisitada por Sócrates e constituída apenas por diálogos entre ele e o autor do 

crime. O objetivo da personagem reside em testar a solução do problema por Misthios 

após estar ciente do fato de que o cavalo foi roubado de um nobre arrogante que nem 

sentiria falta do animal. De acordo com o dicionário Infopédia, o fragmento na língua 

portuguesa traz o sentido de “posto a cavalo; rude, grosseiro; ou muito grande”24, de 

forma que novamente se mantém a figura do animal ao mesmo tempo em que se 

abandona alguns sentidos, como a referência à classe alta e sua arrogância. Tal perda 

consiste justamente no desafio ético-filosófico proposto por Sócrates, questionando o 

jogador a respeito da flexibilidade no julgamento de casos que podem representar um 

movimento em prol de um ‘bem maior’. 

Outrossim, a simbologia de um significante também se destaca na última 

missão (11) do grupo, a qual anexa o elemento iconográfico de “presas”. O conteúdo 

dessa tarefa compreende a caça de três animais distintos: uma leoa, um lince e um 

tubarão. Um fabricante de armas demanda esta atividade, pois necessita de presas 

(e dentes, no caso do tubarão) para a produção de arcos e flechas. O pagamento 

oferecido pelo civil é um exemplar dessa arma elaborada a partir dos recursos 

selvagens adquiridos, mas cabe ao usuário da plataforma decidir se fica com as 

presas ou se as troca pelo arco. Caso aceite a proposta, Misthios recebe o arco e 

flecha com muito apreço, exclamando que se trata de uma arma digna de 

Apolo/Ártemis, os deuses da caça e dos arqueiros. Aqui, esse valioso pagamento é 

apontado no título da missão em inglês através de uma associação para com a 

locução bang for your buck, que indica algo que vale a pena em termos monetários. 

Estrutura-se, consequentemente, uma brincadeira entre a proximidade das palavras 

fang e bang que atribui às presas a carga de valor. 

_______________  
 
24 Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/acavalado>. Acesso em: 
30 out. 2019. 



51 

 

 

Algo semelhante acontece no português, visto que também se firma um jogo 

de palavras entre “presas” e outra fraseologia da língua. O trocadilho se constitui por 

meio da troca de ‘pernas’ por ‘presas’ na frase “pernas pra que te quero”, a qual denota 

uma fuga frente a uma situação de perigo. Assim, o sentido elaborado faz menção ao 

perigo de se enfrentar animais ferozes, questionando se a busca de suas presas 

realmente compensa o risco. Por mais que se trate de uma conexão diferente, a 

estratégia de tradução utilizada reproduziu na língua portuguesa uma brincadeira 

distinta com a mesma palavra presente no original (fang/presas). 

Nessas três unidades de análise, ressalta-se o impacto indubitável causado 

pela presença de um elemento iconográfico da plataforma. Os três títulos incorporam 

o referencial de distintas formas, mas todos só completam seu significado enquanto 

pertencem ao ambiente do game. Torna-se evidente o quanto a tradução não permeia 

apenas fatores verbais, assim como defendido por Umberto Eco em sua obra Quase 

a mesma coisa: Experiências de tradução25. Ao pertencer a uma situação, a atividade 

tradutória abrange todos os aspectos externos à língua que constituem parte do 

contexto no qual ela se encontra. É a partir desse ponto que Eco (2007) exalta a 

especificidade da noção de fidelidade: 

 

(...) a conclamada fidelidade das traduções não é um critério que leva à única 
tradução aceitável (...). A fidelidade é, antes, a tendência a acreditar que a 
tradução é sempre possível se o texto fonte foi interpretado com apaixonada 
cumplicidade, é o empenho em identificar aquilo que, para nós, é o sentido 
profundo do texto e é a capacidade de negociar a cada instante a solução 
que nos parece mais justa. (ibid., p. 426, grifo no original) 

 

Caracteriza-se, consequentemente, um movimento que parte da percepção de tudo 

que está envolvido na situação, passa pela interpretação e, então, se destina à 

transmissão daquilo que foi contemplado. Como um fenômeno complexo e 

multifacetado, a ação tradutória se distingue de uma simples transmissão verbal e 

propõe uma dinamização a partir do conhecimento de mundo, capaz de examinar e 

identificar as relações presentes externas à língua. 

O próximo grupo investigado essencialmente se constitui por meio de 

construções não cristalizadas na língua ou da presença de estratagemas sintático-

semânticos que exploram novos sentidos. A dupla de traduções abaixo exibe 

_______________  
 
25 Faz-se referência aqui à edição traduzida por Eliana Aguiar: ECO, Umberto. Quase a mesma coisa: 
Experiências de tradução. Trad. Eliana Aguiar. São Paulo: Record, 2007. 
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exemplos bem divergentes um do outro, de forma que se nota uma discrepância em 

relação ao efeito e/ou estrutura do original. 

 

12: A-Musing Tale – Perto da Musa 
 

13: No More Bull – Mi-Não-Touro 

 

O primeiro fragmento (12) apresenta uma nova forma de combinação de 

signos que demonstra uma forma lúdica de produzir uma função semântica incomum. 

Percebe-se que o termo A-Musing faz ligação com três significados distintos: (1) com 

o da palavra amusing, que significa ‘divertido’; (2) com os dos signos a e muse, que 

juntos indicam ‘uma musa’; e (3) com o do significante musing, que exprime algo que 

exige pensamento profundo, muita reflexão. A “história” (tale, no original) se passa no 

contexto do teatro da Grécia Antiga, retratando um ator famoso que se recusa a 

participar de uma peça política caso sua musa não esteja com ele. O problema gira 

em torno dessa mulher, uma prostituta que está sendo ameaçada por um comandante 

cruel e corrupto, que está a serviço de um político integrante do Culto do Cosmo e 

deseja impedir o espetáculo para proteger a imagem de seu chefe, a ser ridicularizado 

na peça. É justamente por meio da comédia que se mantém a carga semântica a 

respeito da diversão e entretenimento (1), ao mesmo tempo em que demonstra 

reflexão (3) ao constituir uma forma de crítica política cênica. Já a mulher engloba a 

ligação restante (2), na medida em que é tida como o elemento central do problema 

bem como a inspiração do estimado trabalho do ator principal. Na versão em 

português, fica claro que se abandona grande parte das relações conservadas no 

original. Nesse título, direciona-se apenas o foco à palavra “musa” e à respectiva 

personagem, demonstrando que o centro da confusão permeia a mulher. Embora se 

aponte a problemática dessa personagem, como a proposta na língua portuguesa não 

expõe os significantes de maneira diferenciada, ela acaba não produzindo efeitos 

semelhantes aos do conjunto em inglês. 

O mesmo não ocorre no outro exemplo (13), em que a tradução para o 

português gerou uma versão muito bem sucedida em manter relações com o ambiente 

do jogo. A estratégia utilizada se assemelha ao título original do caso 12, em que se 

formou um significante e significados não usuais no idioma através da junção de 

palavras com hífens. Estrutura-se uma brincadeira com o nome do ser mitológico 

Minotauro, que passa a ser formado pela sua primeira sílaba (“Mi”) aliada às palavras 
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“Não” e “Touro”. Para se compreender tal combinação, é preciso voltar-se à situação 

em que ela aparece, ou seja, observar o que acontece dentro da plataforma. O enredo 

descreve uma missão em que um civil, que costumava vestir uma máscara de touro a 

fim de assustar e aniquilar os guerreiros que ameaçavam a sua família e a região, 

deixa de se fantasiar de Minotauro quando sua filha acaba sendo capturada. 

Solicitando a ajuda de Misthios, ele se passa pelo ser mitológico uma última vez para 

tentar salvar sua família. O jogador escolhe se ele irá fazer uso de seu disfarce para 

atrair a atenção dos guardas que vigiam a filha ou se ambos vão bater de frente com 

os inimigos. Caso o pai e a filha sobrevivam à investida, eles retornam para casa e 

revelam que o famoso Minotauro da região era, na verdade, o pai disfarçado. Como 

agradecimento pelo auxílio, o civil entrega sua máscara a Misthios e finaliza sua 

imitação mitológica. Dessa maneira, além de incorporar a criatura no título, a tradução 

ainda associa a fraude do touro que era apenas humano bem como o término da 

mesma, que se dá a partir da revelação da identidade do civil. 

Já em inglês, apesar de o original (literalmente: “não/sem mais touro”) também 

remeter ao fato de que o civil abandona seu disfarce e o touro dos rumores chega ao 

fim, a construção ainda mantém ligação com a fraseologia no more bullshit, a qual 

denota “sem mais besteira” ou “chega dessa palhaçada”. Esses sentidos se 

relacionam especialmente à mentira e à falsidade a respeito da existência da criatura, 

uma vez que os rumores equivocados atingiram proporções consideráveis, 

alimentando o conto da fraude por toda a região. Então, é notável que, em 

comparação com o original, a versão elaborada na tradução se encaixa muito bem no 

panorama mitológico do jogo, recuperando a criatura híbrida das histórias ao mesmo 

tempo em que sua imagem se desfaz ao ter a parte ‘touro’ negada. 

A dupla de missões observada acima demonstra um fator demasiadamente 

importante a respeito do trabalho dos profissionais da tradução: a liberdade de 

atuação. A partir da comparação dos dois resultados obtidos nos casos 12 e 13, torna-

se possível perceber que a equipe de tradutores que atuou no jogo em questão pôde 

trabalhar com uma proposta que não se restringe a uma necessidade de fidelidade 

semântica ou equivalência sintática. Trabalhou-se com distintas estratégias de acordo 

com o contexto total de cada caso, considerando o seu pertencimento à plataforma 

eletrônica bem como o público receptor composto pelos usuários desta. Assim como 

defendido por Katharina Reiss e Hans J. Vermeer (1996) e por Christiane Nord 
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(2016)26, esse panorama indica que a tradução foi encarada como um ato 

comunicativo intercultural e, de fato, tratada como um fenômeno multifacetado, 

analisando-se cada caso separadamente e refletindo-se a respeito do papel assumido 

por cada um deles dentro da situação em que se encontram. Pensa-se sobre a forma 

com que o jogador vai receber, ler e interpretar cada produto no ambiente do game 

como um todo. 

Além disso, verifica-se nesses exemplos uma característica marcante do 

trabalho daqueles teóricos, constituída pela assimilação da essência intercultural do 

processo: lida-se com uma cultura diferente em cada idioma, em cada receptor, e em 

cada situação de produção e recepção. É apenas ao se compreender esse complexo 

sistema que a funcionalidade da tradução pode ser alcançada, pois fica evidente que 

– assim como o trabalho do tradutor – a função da tradução não se limita a uma 

reprodução; ela se desenvolve de intrincadas maneiras e constitui em si só um 

processo de criação. Como resultado desse movimento, estrutura-se um novo 

instrumento comunicativo que pode ser sintaticamente, semanticamente ou de efeito 

semelhante ao fragmento fonte, dependendo imediatamente da função destinada ao 

mesmo conforme as estratégias e abordagens adotadas pelos tradutores.  

Isso também pode ser apreendido a partir da análise dos dois casos restantes, 

formados por dados que trazem ligações que são mantidas através de locuções fixas 

nos idiomas. Observa-se elementos culturais muito específicos sendo incorporados 

dentro dos temas do jogo, possibilitando trocadilhos contemporâneos e regionalmente 

relevantes. 

 

14: Quarry Quandary – Quebra-quebra na Pedreira 
 

15: Breaking Bread – No Olimpo Tem Pão? 

 

O título de número 14 se refere a uma missão de resgate. Myrrine, 

preocupada, pede a Misthios que vá para a ilha de Paros verificar o que aconteceu 

com o comandante Euneas, que havia ido para lá em uma tentativa de negociação de 

paz, porém não havia retornado. Chegando na ilha, a personagem principal encontra 

a embarcação do comandante destruída e um único soldado na praia, à beira da 

_______________  
 
26 Faz-se relevante afirmar que a teoria do funcionalismo não é centralizada neste trabalho, visto que 

o mapa funcional traçado por Nord (2016) não se encaixa completamente na investigação proposta. 
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morte. O sobrevivente diz que eles haviam sido emboscados e Euneas capturado, 

sendo mantido no topo da pedreira. Misthios, então, se dirige ao local a fim de salvar 

o prisioneiro. Se o jogador for bem-sucedido em matar os guardas e resgatar Euneas, 

este discorre que algo muito estranho estava acontecendo na ilha, dando a entender 

que as atividades do Culto do Cosmo estavam influenciando até mesmo aquela 

localidade. São justamente esses mistérios que são retratados no fragmento original, 

em que quarry (pedreira) e quandary (dilema) fazem menção ao paradeiro tanto do 

comandante Euneas quanto da ilha, já que não se sabia o que havia acontecido com 

ele e o que afetava a região. Nota-se, ainda que se constrói uma brincadeira no título 

através da proximidade das duas palavras utilizadas, tanto na escrita quanto na 

pronúncia. Esse jogo é transmitido na tradução por meio da repetição da palavra 

“quebra”, a qual compõe uma expressão fixa que indica confusão e algazarra em 

língua portuguesa (“quebra-quebra”). Esse signo se associa muito bem ao segundo 

elemento do fragmento (“pedreira”) ao fazer referência às atividades do local. Como 

se tem a extração de pedras, o sintagma “quebra-quebra” pode apontar o barulho bem 

como a recorrência da ação de quebrar pedras. Verifica-se, também, que novamente 

a estratégia de tradução escolheu manter um significante do original (quarry/pedreira), 

relacionado ao tema e contexto da tarefa dentro da plataforma. 

Finalmente, o último título a ser analisado exemplifica mais um trocadilho nas 

duas línguas por meio do mesmo signo (pão). Em inglês, percebe-se que a fraseologia 

mantém ligação com outras duas do mesmo idioma. A primeira se dá pelos mesmos 

signos, pois a locução breaking bread é utilizada na língua para denotar a metáfora 

de “dividir o pão”, isto é, compartilhar algo com alguém - ou com um grupo - a fim de 

interagir amigavelmente. E a segunda se estrutura através de uma relação para com 

a locução breaking bad, trocando-se as palavras bread e bad, visto que são similares 

tanto na ortografia quanto na pronúncia. Tal construção significa literalmente “quebrar 

o mal”, sugerindo a atitude de seguir o caminho desejado abandonando as normas 

éticas e morais, seja por ganho próprio ou por diversão. A brincadeira, aqui, é exaltada 

pelo antagonismo existente entre essas duas fraseologias, uma vez que a abordagem 

pacífica da primeira entra em choque com a rebelde da segunda. 

Ao se averiguar o universo do game, descobre-se que a tarefa em questão é 

engendrada por Myrrine e, a princípio, não apresenta nenhuma porção de 

engajamento amistoso para com um inimigo: ela é composta pela destruição dos 

guardas em três locais distintos – um acampamento, um forte e uma caserna. A 
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personagem faz tal pedido pois aquela região (Arcádia) era o “cesto de pão” 

(breadbasket, no original) de Esparta, de modo que a aniquilação dos soldados que 

protegem Lagos – grande fazendeiro e político que fazia parte do Culto do Cosmo e 

provia suprimentos para a organização – constituía a única maneira de enfraquecer a 

influência dos cultistas. Entretanto, dependendo do caminho trilhado pelo jogador 

anteriormente, quando Lagos é confrontado, a personagem pode acreditar em 

Misthios e abandonar o Culto, de forma que o sentido amigável de fazer as pazes com 

um inimigo se completa. Por outro lado, se as escolhas anteriores do usuário não 

agradarem Lagos, além de remeter ao “pão” que era fornecido ao inimigo, o significado 

violento se firma por meio da oposição com a imagem figurativa do título. 

Enquanto isso, o português apresenta uma proposta que conversa com uma 

expressão que já é utilizada no idioma, sendo que o trocadilho realizado não reside 

na palavra “pão” pois esta já pertence à fraseologia em questão. Trata-se de um 

meme27, i.e., uma informação que se espalhou rapidamente no contexto da internet e 

se tornou muito popular. De acordo com Richard Dawkins (1976), meme pode ser 

definido como um replicador cultural: “(...) uma partícula que propaga a ideia de uma 

unidade de transmissão cultural, ou de uma unidade de imitação”28 (ibid., p. 192, 

tradução livre). A partícula em questão constitui uma mensagem que foi proferida pelo 

comediante Renato Aragão (também conhecido como Didi) em várias mídias distintas, 

como em programas televisivos (Fantástico, Criança Esperança e no da Xuxa) e em 

um documentário. A frase faz parte de uma história trágica contada pelo comediante, 

mas que acabou ficando conhecida como piada devido ao fato de que foi proferida 

diversas vezes e ele se emocionou em todas elas como se fosse a primeira vez que 

o fizesse. Descreve-se uma situação em que uma criança faminta, nos braços de sua 

mãe, falece após perguntar “no céu tem pão?”. Transformada em sátira, a tradução 

apresenta mais um movimento lúdico ao substituir a palavra “céu” pela palavra 

“Olimpo”, se referindo à habitação celeste dos deuses da mitologia grega. Essa 

modificação faz uma ligação cultural muito mais enfática ao se considerar o 

_______________  
 
27 Vale notar que tais partículas como estratégias de tradução (seja para conteúdo de entretenimento 
ou para quaisquer outros fins) não são muito estudadas na área de estudos da tradução. Nota-se que 
a íntima relação que possuem com o recente âmbito da internet, que também não se faz tão presente 
nas pesquisas tradutológicas acadêmicas, pode explicar a escassez de estudos relacionados. 
 
28 No original: (...) a noun that conveys the idea of a unit of cultural transmission, or a unit of imitation. 

(DAWKINS, 1976, p. 192) 
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conhecimento prévio do jogador receptor, sobre o meme utilizado, bem como a crença 

da maior parte da civilização grega na época em que o game se passa, a respeito dos 

deuses olimpianos. Como estratégia recorrente, novamente se manteve um sintagma 

do original (“pão”) que firma relação direta com o tema da tarefa, permitindo ao usuário 

estabelecer as associações facilmente no contexto da plataforma ao se promover a 

incorporação desses aspectos culturais. 

Quando se anexa parte do conhecimento de mundo na proposta de tradução, 

nota-se que não só se supõe um determinado público para o jogo como também se 

constrói uma comunicação direta com tal audiência. Já que o elemento cômico é 

introduzido a fim de se orquestrar uma interação com esses receptores, essa atitude 

mostra a funcionalidade atribuída ao produto do ato tradutório, como discutido 

anteriormente. É a partir dessa função que as estratégias tradutórias são definidas e 

as decisões são tomadas, distinguindo todos os critérios que afetarão o processo até 

se chegar à proposta final. Ressalta-se, aqui, a noção de Rosemary Arrojo (2007) de 

que todo indivíduo que conduzir o processo da tradução terá suas pessoalidades 

mediando seu contato com o texto. Ou seja, o caminho percorrido do original até a 

solução tradutória caracteriza um deslocamento particular, visto que cada sujeito 

pensa e se expressa distintamente. 

Torna-se imprescindível observar que, conforme o contexto de produção, o 

resultado final indica – consequentemente – um processo de leitura individual também 

na recepção, pois depende-se das ligações ativadas por cada sujeito durante o ato da 

interpretação: 

 

[a] importância do ato da leitura é corroborada à medida que as relações são 
construídas, pois o leitor/espectador é quem estabelecerá processos capazes 
de relacionar uma determinada obra às outras, reconhecendo também as 
leituras do próprio autor. (LIMA, 2013, p. 183) 

 

Assim, a presença de cada receptor culmina em um sistema distinto e personalizado, 

oferecendo fatores únicos ao processo que potencialmente geram resultados 

singulares. O entendimento vai estar sujeito à seleção de elementos percebidos pelo 

interlocutor, bem como o modo com que cada um perceberá esses aspectos. No caso 

da proposta adaptativa, 

  

[s]e não sabemos que o nosso objeto é de fato uma adaptação, ou se não 
estamos familiarizados com a obra específica que é adaptada, simplesmente 
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vivenciamos a adaptação como vivenciaríamos uma obra qualquer. No 
entanto, para experienciar uma adaptação como adaptação, como visto, 
precisamos reconhecê-la como tal e conhecer seu texto adaptado, fazendo 
com que o último oscile em nossas memórias junto com o que 
experienciamos. (HUTCHEON, 2011, p. 166, destaque no original) 

 

Isso significa que se um receptor não conectar o título 15 ao meme referenciado ou 

não perceber a brincadeira entre este e o céu da mitologia grega, ele promoverá uma 

leitura diferente daqueles que reconhecerem tais elementos e associações. Tem-se 

uma discrepância que se faz presente porque “[a]s comunidades interpretativas, que 

determinam e autorizam quais códigos e convenções nós ativamos na interpretação 

textual, influenciam também o repertório textual e o horizonte de expectativa” 

(CLÜVER, 2006, p. 15). Então, mesmo se a comparação se der entre dois 

interlocutores que observam os mesmos fatores, os conhecimentos prévios e demais 

atributos de seus repertórios culturais podem fazer com que não recebam o título 

igualmente – podem assumir que a missão é munida de um recurso trágico ou de um 

cômico, por exemplo. 

Nesse panorama, a intenção de se estabelecer uma comunicação funcional 

com cada um dos receptores é representada pela agregação de um aspecto externo 

ao jogo e ao contexto original. Esse movimento ilustra o caráter adaptativo da 

atividade tradutória sendo desempenhada não apenas nesse caso 15, mas ao longo 

dos demais títulos das missões pertencentes à plataforma de modo geral. É 

justamente essa situação que Linda Hutcheon (2011) classifica como uma adaptação, 

em que a ação tradutória se comporta como um processo de transcodificação, 

envolvendo um novo modo de construção de sentido ou, até mesmo, de 

desenvolvimento textual: “[q]ualquer que seja o motivo, a adaptação, do ponto de vista 

do adaptador, é um ato de apropriação ou recuperação, e isso sempre envolve um 

processo duplo de interpretação e criação de algo novo” (ibid., p. 45). Como se verifica 

uma versão do fragmento que não remete semanticamente e sintaticamente ao texto 

fonte, atesta-se a condição não replicativa do ato tradutório como adaptação: constitui-

se uma (re)produção (ibid.). Parte-se, portanto, de um referencial para algo que passa 

a existir por – e em – si só, que tem sua própria essência, sua própria “(...) presença 

no tempo e no espaço, uma existência única no local onde ocorre” (BENJAMIN, 1968, 

p. 214 apud HUTCHEON, 2011, p. 27). 

 Esse movimento, estruturado na forma de uma mídia eletrônica interativa, 

estabelece a sua aura em um contato direto com o usuário. No momento em que se 
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joga uma adaptação de um texto para um “(...) videogame, nós na realidade ‘nos 

tornamos’ um dos personagens e agimos em seu mundo ficcional” (ibid., p. 34, 

destaques no original). Com a presença ativa do interlocutor, todas as engrenagens 

do sistema deixam de ter a função primordial de constituir a história e passam a 

centralizar a interação com o receptor. Move-se a chave mestra da narratividade para 

o jogador, pois cada um vai experienciar a mídia de maneira pessoal: 

 

(...) embora talvez seja verdade que os personagens ou avatares não 
possuem uma interioridade verdadeira, os jogadores a possuem, e, ao 
manipular os movimentos do avatar, podem projetar seus próprios motivos, 
desejos, esperanças e medos - no contexto do jogo, é claro - sobre esse 
personagem. (WEINBREN, 2002, p.186 apud HUTCHEON, 2011, p. 99) 

 

É através dessa participação enfática que a adaptação se firma, que a história é 

transmitida para o seu destinatário e a comunicação é estabelecida.  

Outrossim, vale lembrar que por meio da incorporação de um meme (e demais 

itens externos à plataforma) no título de uma missão dentro do game, ilustra-se 

também uma estratégia tradutória que perpassa diferentes ambientes e canais, 

constituindo a chamada tradução intersemiótica (CLÜVER, 2006). Estabelece-se a 

conciliação de aspectos oriundos de variadas fontes, compostos por estilos 

diversificados e que apresentam estruturas divergentes, i.e., forma-se uma construção 

que exprime um sentido a partir da junção de elementos distintos. Como esse 

ligamento pode ser amplamente explorado, o processo pode resultar nos chamados 

textos multimídia ou mixmídia: 

 

[u]m texto multimídia compõe-se de textos separáveis e separadamente 
coerentes, compostos em mídias diferentes, enquanto que um texto mixmídia 
contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam 
coerência ou auto-suficiência fora daquele contexto. (ibid., p. 19) 

 

No caso do fragmento 15, em que se observa uma relação mantida entre um 

meme da internet com a mitologia grega e o contexto histórico do jogo, é possível 

verificar que o texto desenvolvido não teria seu sentido propagado se fosse 

encontrado em outra situação. Já que ocorre a associação de diferentes mídias com 

uma determinada função, visando conceder à mensagem a capacidade de gerar um 

efeito específico no receptor, qualquer alteração nos elementos ou nas conexões que 

estabelecem afetaria a compreensão ou impacto textual. Considera-se os fatores 

internos, externos, ativos, inativos, explícitos e implícitos; o contexto de produção, 
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leitura, interpretação, compreensão, recepção e de transposição; a cultura, o 

ambiente, o canal, o público, a mensagem, a função, etc. Todos os atributos possíveis 

são ativos e significantes para a comunicação, então ela só é mantida de acordo com 

a função proposta quando seus critérios são cumpridos. 

No momento em que se percebe que a adaptação busca, “(...) em linhas 

gerais, equivalências em diferentes sistemas de signos para os vários elementos da 

história: temas, eventos, mundo, personagens, imagens, e assim por diante” 

(HUTCHEON, 2011, p. 32, grifo no original), fica claro que a tradução intersemiótica 

consiste no processo que justamente possibilita essa movimentação entre diferentes 

complexos de códigos. Por meio da associação de fatores com diferentes estilos, 

propriedades, constituições e fontes, caracteriza-se uma tradução que lida com 

recursos intertextuais, intersemióticos e intermidiáticos no caminho para a 

transmissão de sentidos. Esse deslocamento representa a função vital de garantir a 

comunicação para com grupos de receptores que antes não mantinham contato com 

o texto devido a barreiras linguísticas, culturais e/ou midiáticas. Alterando-se o canal 

dos signos e endereçando a interação a novos interlocutores, a tradução 

intersemiótica exerce sua influência por meio da maneira com que se nota as ligações 

mantidas entre aspectos, visto que o modo está intimamente relacionado com o meio 

no qual as associações se encontram: 

 

[i]nteragir com uma história é também diferente de lê-la ou vê-la, e não 
apenas por permitir um tipo de imersão mais imediata. Tal como numa peça 
teatral ou num filme, na realidade virtual ou num jogo de videogame, a 
linguagem não tem de evocar um mundo sozinha; esse mundo está presente 
perante nossos olhos e ouvidos. (ibid., p. 51, destaque no original) 

 

Logo, as unidades-código linguísticas não permanecem isoladas e conversam com o 

interlocutor como parte de um conjunto maior: todo o canal e seus recursos se tornam 

um atributo único a fim de se firmar a interação. Ambientadas na plataforma, portanto, 

a justaposição e a aglutinação de diferentes fatores passam a representar uma maior 

gama de possibilidades no processo de transmitir uma mensagem. Surgem diferentes 

meios, elementos e conexões como formas de se explorar a estruturação de 

significado, a transmissão do texto e o subsequente contato com o receptor. 

Tem-se, aqui, o fenômeno adaptativo, intersemiótico e intermidiático que 

permite a inclusão de novos fatores na tradução, diversificando, ampliando e 

desenvolvendo suas potencialidades, funcionalidades e criações. Estabelecem-se 



61 

 

 

diferentes tipos de comunicação ao se introduzir variados elementos que conduzem o 

mecanismo todo para diferentes fins. A interação passa a se constituir de formas 

diferentes e a exibir distintas funções, de modo que se transpõe uma mensagem e se 

transmite uma carga de sentido de diversas maneiras. A criação desse sistema passa 

a gerar um efeito individualizado para cada jogador ou indivíduo em contato com esse 

produto. É dessa maneira que se transforma, se produz, se desenvolve e se cria algo 

novo, inusitado e singular. A tradução é um processo que não tem nada de simples, e 

os quinze exemplos analisados dentro da plataforma já conseguem acusar sua 

riqueza e multiplicidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao se encarar a plataforma Assassin’s Creed: Odyssey com uma perspectiva 

analítica que se volta à própria constituição dessa mídia digital, foi possível perceber 

a variedade das partes que compõem o sistema e a inextricabilidade das associações 

que elas estabelecem dentro do mesmo. Esse olhar atento revela que aspectos tais 

como o ambiente, os sons, as personagens, o tempo, o enredo, o mundo, as 

ilustrações, os recursos da plataforma, os signos verbais e muitos outros, entram em 

harmonia e formam um todo que não pode ser dissociado. No processo de interação 

com o usuário, todas as engrenagens do mecanismo carregam e transmitem a carga 

de sentido em sintonia, de modo que as possibilidades de conexão e disseminação 

de uma mensagem acabam sendo exploradas amplamente. Como ilustração, nota-se 

que a história, as palavras proferidas e a cinematografia de uma situação dentro do 

jogo podem se aliar e conversar juntas com o jogador, atribuindo um significado que 

depende de cada uma e, ao mesmo tempo, de todas elas. 

De acordo com esse esquema, a tradução consequentemente apresenta 

reflexos dessa conjuntura ao atuar como a intermediadora do contato entre o jogo e 

os novos grupos de receptores. Isso acontece porque a transposição dos signos 

linguísticos deve levar em conta as novas ligações que são formadas com os demais 

aspectos da plataforma a partir das modificações feitas. Logo, esse fenômeno vai 

ultrapassar barreiras geográficas, temporais, culturais e linguísticas ao se fundir com 

o contexto do game, concedendo o acesso e a posterior comunicação com indivíduos 

que antes eram – de certa forma – inacessíveis, além de indicar um movimento 

intermidiático por meio das relações estruturadas entre o sistema linguístico e os 

demais. Como as unidades verbais não se apresentam isoladamente, a tradução 

proposta pelo jogo também consiste num movimento entre elementos e canais 

distintos, constituindo a chamada tradução intersemiótica e intermidiática (PLAZA, 

2003). 

Observando-se que a mídia eletrônica em questão assume um caráter 

adaptativo ao apreender aspectos históricos e literários em seu enredo, os dados 

extraídos – os quais constituem exemplos dos títulos das missões do jogo – anexam 

fatores e temas que seguem o mesmo teor adaptativo. A partir da análise conduzida, 

identificou-se um princípio de correspondência na tradução que prioriza o efeito 

causado nos trechos originais sobre as partículas linguísticas que o compõem. Isso 
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se comprova na medida em que os fragmentos originais e traduzidos são comparados 

e os elementos culturais agregados nos mesmos são contrastados, tendo como 

fundamentação as noções teóricas da tradução discutidas e a contextualização dentro 

do jogo. Verificou-se a presença de expressões fixas, trocadilhos, neologismos e, até 

mesmo, memes dentro das estratégias de tradução empregadas, culminando em 

soluções que realmente remontam ao fenômeno da adaptação proposto por Linda 

Hutcheon (2011), da intermidialidade (CLÜVER, 2006) e da tradução intersemiótica 

(PLAZA, 2003). 

Vale lembrar que a inclusão desses fatores culturais nos títulos das missões 

com o intuito de reproduzir o efeito percebido no idioma e contexto fontes não só 

revela os fenômenos supracitados como também corrobora a proximidade existente 

entre os idiomas e as culturas (CHIAVEGATTO, 1999). Isso se torna evidente na 

medida em que se interpreta a cultura como parte integrante da constituição de um 

grupo, comunidade ou sociedade. Isto é, o aspecto indissociável que se percebe entre 

a língua e a cultura é reforçado pois o idioma comumente representa a forma principal 

de interação dentro de uma sociedade, tendo os costumes e demais atributos que 

caracterizam a identidade de um coletivo afetando diretamente a língua. 

Nesse mesmo cenário, nota-se que além de um movimento coletivo a cultura 

também se faz presente na formação da identidade de cada indivíduo (CUCHE, 2002). 

Fazendo-se uso do sistema linguístico até mesmo para raciocinar e se manifestar, 

cada sujeito firma uma relação particular com a língua e, portanto, apresenta também 

um repertório cultural singular. É a partir dessa ideia que se observa que o processo 

de leitura compreende um fator pessoal, dependendo do sujeito que o conduz e 

promovendo um resultado distinto cada vez que é performado. 

Assim, a tradução dos fragmentos é recebida de maneiras diferentes, de 

acordo com os conhecimentos prévios do jogador e as associações que estes lhe 

permitem fazer. Caso um leitor não conheça ou não estabeleça conexão entre o texto 

e a obra/referência da qual ele foi adaptado, sua leitura produzirá resultados 

divergentes daqueles que realizarem tais ligações. As múltiplas leituras possíveis, 

então, geram interpretações e compreensões plurais, fazendo com que a tradução 

tenha que ser pensada de acordo com quem a vai receber. O contexto de recepção, 

portanto, se torna tão relevante quanto o de produção, translocando-se a tradução 

para o centro do mecanismo de comunicação com os interlocutores. Como uma 

estratégia tradutória, percebeu-se que os fragmentos investigados adicionaram 
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elementos culturais a fim de transmitir a mensagem desejada e causar o efeito 

adequado no público pretendido – os usuários da plataforma. Nesse processo de 

estabelecimento de interação, aumenta-se a potencialidade das traduções, 

explorando esse fenômeno de várias formas distintas e por meio de variados recursos 

linguísticos, tanto sintáticos quanto semânticos. 

É exatamente essa riqueza que constitui o principal ganho da pesquisa aqui 

desenvolvida, em que se pode estudar a abordagem utilizada na tradução de trechos 

de uma plataforma tão grande e popular. Destinada a um público majoritariamente 

jovem, vários elementos culturais foram adicionados e sua observação permitiu 

encontrar ligações com áreas tão distintas quanto as de mídias eletrônicas, mídias 

interativas, cultura, tradução, adaptação, intertextualidade, literatura, história, 

narratividade e muitas outras. O que se tem como resultado é uma análise ampla e 

diferenciada, abarcando fenômenos tão variados e estratégias tradutórias que 

constituem atos comunicativos contemporâneos, abraçando um emaranhado de 

sentidos e formas de se transmitir uma mensagem na atualidade. 

Apesar de não poder se aprofundar em muitos desses campos bem como nos 

demais contextos do jogo e signos verbais que os constituem, a conversa estabelecida 

entre essas múltiplas teorias e trabalhos promoveu um estudo muito engrandecedor. 

Principalmente ao se perceber a escassez de pesquisas que lidam com tais temáticas 

em âmbitos acadêmicos e a enfática presença desses elementos e fenômenos no dia 

a dia de muitas pessoas, reafirma-se a importância da análise que aqui proponho e 

das contribuições que ela pode oferecer. Ainda, não foi objetivo desse trabalho propor 

novas traduções para os títulos, uma vez que as traduções feitas mostraram-se tão 

ricas e adequadas ao jogo. No entanto, reconhece-se o fato de que a análise teria sido 

grandemente ampliada se todos os títulos das missões tivessem sido analisados (é 

possível ver mais exemplos no ANEXO 1, p. 69). 
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ANEXO 1 – TÍTULOS DE MISSÕES 

 

Títulos em Português Títulos em Inglês 

E Assim Começa So It Begins 

Cobrando Dívidas Debt Collector 

Olho por Olho An Eye for an Eye 

Convidados Elegantes Fancy Guests 

O Sudário de Penélope Penelope's Shroud 

A Grande Oportunidade The Big Break 

Caminho das Pedras Learning the Ropes 

Oportunidade Igualitárias de 
Emprego 

Equal Employment Opportunity 
Program 

Uma Jornada para a Guerra A Journey into War 

O Líder Ateniense The Athenian Leader 

O Depósito de Tesouro Ateniense The Athenian Treasure Trove 

O Mapa Perdido The Missing Map 

Controle Parcial Portion Control 

Caça a Hyrkanos Hunting Hyrkanos 

O Esforço Final The Final Push 

O Lobo de Esparta The Wolf of Sparta 

Para a Fócida Onwards to Phokis 

O Destino do Lobo The Wolf's Fate 

Consultando um Fantasma Consulting a Ghost 
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A Verdade Aparecerá The Truth Will Out 

Cobra na Grama Snake in the Grass 

O Covil da Serpente The Serpent's Lair 

Lembranças Despertadas Memories Awoken 

Boas-vindas a Atenas Welcome to Athens 

Um Encontro Tóxico A Venomous Encounter 

Fugindo de Atenas Escape from Athens 

Ostracismo Ostracized 

Simpósio de Péricles Perikles's Symposium 

Óleo e Amor Oil and Love 

Embriagar Drink Up 

Primeiro, Não Prejudicar First Do No Harm 

Os Sacerdotes de Asclépio The Priests of Asklepios 

O Doutor Está Esperando The Doctor Will See You Now 

Um Coração por uma Cabeça A Heart for a Head 

O Arauto da Morte A Herald of Murder 

Das Cinzas às Cinzas Ashes to Ashes 

Encontrar uma Garota To Find a Girl 

Siga Aquele Barco Follow That Boat 

Porto Sem Lei Port of Lawlessness 

Ajudar uma Garota To Help a Girl 

A Queda do Tratante Monger Down 
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Ilha do Infortúnio Island of Misfortune 

Um Baú Cheio de Dracmas A Chest Full of Drachmae 

Vermelho em Meio aos Destroços Red in the Wreckage 

Não Somos Ladrões We're Not Thieves 

Recrutamento Recruitment Drive 

Somos Caçadores de Tesouros We're Treasure Hunters 

Abandonada pelos Deuses Abandoned By the Gods 

E as Ruas Estão Vermelhas And the Streets Run Red 

A Última Esperança de Atenas Athens's Last Hope 

As Preces de uma Mãe A Mother's Prayers 

Declínio Going Down 

Morte e Desordem Death and Disorder 

O Bloqueio de Paros The Paros Blockade 

Fronte Unificado Unified Front 

Lar Doce Lar Home Sweet Home 

Reis de Esparta Kings of Sparta 

Intimide os Intimidadores Bully the Bullies 

Um Espartano Pobre Estraga o 
Resto 

One Bad Spartan Spoils the Bunch 

Melhore a Lança Upgrade the Spear 

Liga de Delos The Delian League 

Olhos do Cosmo The Eyes of Kosmos 
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Deuses do Mar Egeu The Gods of the Aegean Sea 

Heróis do Culto The Heroes of the Cult 

Liga do Peloponeso The Peloponnesian League 

Veio de Prata The Silver Vein 

Adoradores da Linhagem The Worshippers of the Bloodline 

História da Esfinge Lore of the Sphinx 

Desperte o mito Awaken the Myth 

Os Portões de Atlântida The Gates of Atlantis 

Revelações Antigas Ancient Revelations 

Matar ou Não Matar To Kill or Not to Kill 

Juíz, Juri, Carrasco Judge, Jury, Executioner 

Mentirinhas e Chantagem White Lies and Blackmail 

Sem Glúten Gluten Free 

Entrega de Campeão Delivering a Champion 

O Desafiante The Contender 

Estratégia a Longo Prazo The Long Game 

Pancrático Pankration 

Escadaria Para o Olimpo Stairway to Olympos 

Um Banquete de Sangue A Bloody Feast 

A Batalha de Pilos The Battle of Pylos 

O Conquistador The Conqueror 

O Fim de Drakon The End of Drakon 
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A Queda de Deianeira The Fall of Deianeira 

A Última Luta de Aristaios The Last Fight of Aristaios 

A Última Caçada de Nesaia The Last Hunt of Nesaia 

Mitos e Minotauros Myths and Minotaurs 

Sobre Minotauros e Homens Of Minotaurs and Men 

Sangue na Água Blood in the Water 

Ciclo Completo Full Circle 

Coleção de Lembranças Recollections 

Machado Perdido de Arcalochóri The Lost Arkalochori Axe 

Capture e Liberte Catch and Release 

Ele Aguarda He Waits 

A Resistência The Resistance 

Uma Vida de Teatro Para Mim An Actor's Life for Me 

Desenterrando a Verdade Unearthing the Truth 

Os Cavaleiros The Knights 

Nós Levantaremos We Will Rise 

Onde Tudo Começou Where It All Began 

Romanceando no Jardim de Pedra Romancing the Stone Garden 

A Sombra Longa do Amor Love's Long Shadow 

Um Apelo Escorregadio A Slithery Plea 

Direto de Ártemis Hard to Artemis 

Pesada é a Lança Heavy is the Spear 
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Chaves Para a Felicidade? Keys to Happiness? 

Terror Serpeante Writhing Dead 

A Chegada dos Cavaleiros The Horsemen Cometh 

Deuses Famintos Hungry Gods 

Deuses Piedosos Merciful Gods 

Tubarão Errante Shark the Vagrant 

Uma Pequena Odisseia A Small Odyssey 

Um Navio a Navegar A Ship Came Sailing 

Bandidos Sitiados Besieging Bandits 

Idade é Só um Número Age is Just a Number 

Exploração de Cavernas Cave Crusader 

Pré-aposentadoria de Pothios Photios's Pre-Tirement 

Sem Tripulação Crewless 

Filhas de Ártemis The Daughters of Artemis 

Uma Provação Familiar Family Values 

Fazendo Amizade Making Friends 

Coração de Pedra Heart of Stone 

Uma Vez Escravo Once a Slave 

Serviço de Acompanhante Escort Service 

A Morte Vem Para Todos Death Comes for Us All 

As Escrituras no Muro The Writing's on the Wall 

Uma Herança de Família A Family's Legacy 
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Problemas no Paraíso Trouble in Paradise 

O Grande Minotauro The Grand Minotour 

Fugiu Corajosamente Bravely Ran Away 

Vingança Servida Fria Revenge Served Cold 

Gortina Sem Controle Gortyn Out of Hand 

Flores para os Mortos Flowers for the Dead 

É Complicado It's Complicated 

Agitação Civil Civil Unrest 

Uma Caçada Lendária A Legendary Hunt 

É Preciso Dracmas para Fazer 
Dracmas 

Takes Drachmae to Make 
Drachmae 

Caçada ao Idiota Idiot Hunt 

Local no Cosmo Place in the Kosmos 

Todos os Laços Serão Rompidos All Bonds Will Break 

Escolha Seu Veneno Pick Your Poison 

O Conto da Criada The Handmaiden's Story 

Ordem do Atol Atoll Order 

Nós Lembramos We Remember 

Oportunidade de Negócios A Business Opportunity 

Chamado às Armas Call to Arms 

A Trajetória de Thaletas The Thaletas Way 

Hades, Conheça Podarkes Hades, Meet Podarkes 
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Pintando a Areia de Vermelho Paint the Sand Red 

Uma Kyra Mortífera Kyra with a Cause 

“M” para Matar "M" for Murder 

Uma Noite Inesquecível A Night to Remember 

A Febre Sanguínea The Blood Fever 

Eles só querem crueldade They Just Want Cruelty 

A Verdadeira História The True Story 

Minotauro de Force Minotour De Force 

A Caça das Deusas  The Goddesses' Hunt 

Uma Vida de Pirata A Pirate's Life 

Pelo Povo For the People 

Criando Oportunidade Creating Opportunity 

O Guerreiro Sábio The Wise Warrior 

Em Meio Ao Caos In the Midst of Chaos 

Liberdade de Expressão Free Speech 

Preço de uma Vida A Life's Worth 

Aquele que Para He Who Stops 

Morte e Impostos Death and Taxes 

Sangue e Água Blood and Water 

Adaga no Coração Dagger to the Heart 

O Guarda-rios e o Pisco The Kingfisher and the Robin 

Língua Afiada Sharp Tongue 
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 Local aproximado da Pena Rumored Feather Location 

Votos Sagrados Sacred Vows 

Local aproximado da pulseira Rumored Bracelet Location 

Aquela que Controla os Mares She Who Controls the Seas 

Lance os Dados Throw the Dice 

Flauta de Pã Pan's Flute 

Lira de Apolo Apollo's Lyre 

Tesouro Inestimável Priceless Treasure 

Teste de Cidadania Citizenship Test 

Teste de Testemunha Witness Him 

Pré-prova de Precisão The Pre-Trial of Accuracy 

Pré-prova de Resistência The Pre-Trial of Endurance 

Pré-prova de Força The Pre-Trial of Strength 

O que Jaz Abaixo da Superfície What Lies Below the Surface 

Ambição Ambition 

Só os Tolos Querem a Guerra Only Fools Want War 

Kallipateira Kallipateira 

Dracmas de Romance The Drachmae of Romance 

Corredor da Sarjeta Gutter Runner 

A Mensagem, o Bastão e o Artista The Message, the Stick, and the 
Artist 

Fazendo Apostas Throwing the Bet 
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Deus Entre os Mortais A God Among Men 

Eu, Diona I, Diona 

Pelas Moiras By the Fates 

Grupo de Caça The Hunting Party 

Deixe Meus Pacientes em Paz Let My Patients Go 

Velhos Amigos, Velhos Problemas Old Friends, Old Problems 

O Destino De Markos Markos's Fate 

O Grande Desafiante The Great Contender 

Sem Mais Lenda Legend No More 

O Método Socrático The Sokratic Method 

Heróis da Arena Heroes of the Arena 

Garantia de Herança Inheritance lnsurance 

O Enigma dos Burros The Dunce Conundrum 

 


