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Resumo  

O presente artigo busca analisar, por meio da análise narratológica greimasiana, o processo de 
individuação junguiano presente na narrativa dos games, especificamente do jogo Bioshock 
Infinite. Buscou-se identificar as funções arquetípicas dos personagens, relacioná-las ao 
modelo actancial de A. J. Greimas e identificar sua contribuição como funções narrativas. 
Neste contexto discute-se a possibilidade de que persona, ego, sombra, self, animus e anima 
podem se apresentar como actantes da narrativa.  
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Introdução 

 

 Os games3 atingiram um aspecto integrativo na sociedade atual e na cultura. Estão 

presentes em diversos segmentos e atualmente são abordados e estudados pelos mais 

diversificados fins, desde o simples entretenimento lúdico até seus aspectos educacionais e 

mercadológicos. 

Santaella (2004) pontua que cada vez maior o número de pesquisadores dispostos a 

ultrapassar os preconceitos, tendo em vista uma melhor compreensão sobre quais são as 

características dessa nova mídia que a tornam capaz de produzir tamanho apelo e adesão 

psíquica e cultural. A mesma autora também evidencia a capacidade imersiva sociocultural e 

artística dos games na contemporaneidade.  

Mayra (2008) relata que os primeiros estudos sobre games se originaram a partir do 

estabelecimento da teoria dos games, ou ‘games studies’, na década de 1990 onde se 

originaram duas linhas de pesquisa: a ludológica e a narratológica.  A vertente ludológica 

aborda os princípios técnicos e receptivos dos jogos como regras, mecânicas, interação e 

recepção do jogador, galgados principalmente em autores como Johan Huizinga e Roger 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professor do curso de Administração da Unibrasil/PR e Mestrando do curso de Comunicação e Linguagens da Tuiuti/PR 
 
3 No presente artigo o termo ‘game’ será utilizado para definir especificamente os jogos eletrônicos de videogame. 
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Caillois e tem como principal defensor Espen Aarseth. Este, opina sobre o desafio de se 

estabelecer uma metodologia de análise dos games visto a diversidade epistemológica: 

 

Todos nós entramos neste campo vindos de algum outro lugar, desde a antropologia, a 
sociologia, a narratologia, semiótica, estudos de cinema, etc, e a bagagem política e 
ideológica que trazemos do nosso antigo campo inevitavelmente determina e motiva 
as nossas abordagens. [Tradução livre] (AARSETH, 2001).4  

 

Já a vertente narratológica, aborda os aspectos narrativos oriundos da literatura, do 

cinema e da comunicação, amplamente descritos pelas pesquisas formalistas e estruturalistas 

de Tzetan Todorov, Roland Barthes e Vladimir Propp. Os principais nomes nesta linha são 

Janete Murray e Henry Jenkins. (MAYRA, 2008).  

Reuter (2011, p.10) complementa apontando que a análise narratológica tem, dentre 

outras, a característica de que “as narrativas apresentam formas de base e princípios de 

composição comuns”, isto é, independente de forma e conteúdo, narrativas sempre 

apresentarão uma mesma estrutura interna. A mesma autora salienta que a narratologia pode 

ser aplicada em conjunto com outras áreas, mediante o ponto de vista de suas abordagens, 

como por exemplo a sociologia e a psicanálise.  

  

A Narrativa 

 

Segundo Greimas (1973) o termo narrativa é usado para indicar uma alocução 

figurativa, com personagens que realizam atos em uma sequência no tempo e espaço, 

mudando seu estado, e se difere do simples ato narrado pela existência do conflito e de um 

narrador. Além do narrador, a estrutura narrativa apresenta mais quatro elementos 

fundamentais: Enredo, tempo, espaço e personagens. (REIS; LOPES, 1988). 

O elemento enredo pode ser observado pelo conjunto estruturado dos fatos e sua 

natureza ficcional. Os aspectos primordiais de um enredo são a verossimilhança, ou seja, sua 

lógica interna; e o conflito, seja ele externo (entre personagens ou entre personagem e 

ambiente) ou interno (dramas psicológicos, morais, emocionais, etc.). (GANCHO, 2002). 

O elemento tempo refere-se ao ‘quando’ os fatos ocorrem. Envolve aspectos 

cronológicos, a época e a duração dos fatos sem alteração em sua ordem e psicológicos, que 

altera a ordem natural e é determinada pelos anseios e imaginação do narrador e dos 

                                                 
4We all enter this field from somewhere else, from anthropology, sociology, narratology, semiotics, film studies, etc, and the 
political and ideological baggage we bring from our old field inevitably determines and motivates our approaches. 
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personagens. Em contrapartida o elemento espaço refere-se ao ‘onde’ os fatos ocorrem e tem 

a ordem de situar e integrar os demais elementos da estrutura narrativa, quer influenciando ou 

sendo influenciado pelas ações destes. (GANCHO, 2002; REIS; LOPES 1988).  

Um dos elementos mais significantes da narrativa são as personagens, ou atores como 

prefere Greimas (1973) por estabelecer uma amplitude semântica maior. Estes podem ser 

hierarquizados, entre outros aspectos, pela sua posição e ação.  

Em relação à posição à narrativa, os personagens podem ser protagonistas, aqueles 

pelo qual a narrativa é contada; antagonistas, todo personagem que se opõe ao protagonista e 

secundários, que atuam como figurantes de apoio. Já em relação às ações, são os aspectos 

quantitativos os catalisadores da importância de cada personagem. Quanto mais funções a 

serem realizadas e/ou, quanto mais aparições, mais importante é o personagem. (GANCHO 

2008; REUTER 2011) 

Vladimir Propp (1983) aprofunda o tema das ações dos personagens ao estudar a 

narrativa dos contos de fadas russos. Propp percebeu a existência de um padrão narrativo 

formado por sete classes, ou agentes, de personagens que desenvolvem trinta e uma funções 

em esferas, como mostra o quadro abaixo. 
 

 

Quadro 1 – Esferas, classes e funções dos contos maravilhosos russos 
Fonte: (Propp, 1983). Adaptado pelo autor 

 

 

ESFERA CLASSE

1ª O Agressor (antagonista)

2ª O Doador (aquele que dá um objeto especial ao herói)

3ª O Auxiliar (o coadjuvante)

4ª A Princesa e o Pai (que recompensam o herói e punem o falso herói)

5ª O Mandador (aquele que dá a missão ao herói)

6ª O Herói (o protagonista)

7ª O Falso Herói (aquele que quer a gloria do herói)

FUNÇÔES

0. Situação inicial 10. Início da ação contrária 21. Perseguição

1. Afastamento 11. Partida 22. Socorro

2. Interdição 12. Primeira função do doador 23. Chegada incógnita

3. Transgressão 13. Reação do herói 24. Pretensões mentirosas

4. Interrogação 14. Recepção do objeto mágico 25. Tarefa difícil

5. Informação 15. Deslocamento 26. Tarefa realizada

6. Engano 16. Combate 27. Reconhecimento

7. Cumplicidade 17. Marca 28. Descoberta

8. Vilania 18. Vitória 29. Transfiguração

9. Mediação ou transição 19. Reparação 30. Punição

31. Casamento
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Propp (1983, p. 16-17) define por função “o procedimento de um personagem, 

definido do ponto de vista de sua importância para o desenrolar da ação” e complementa que 

esta reprodução funcional idêntica executada por uma diversidade de personagens foi 

observada por historiadores nas religiões, nos mitos e nas crenças. 

Um destes historiadores foi Joseph Campbell (1997) que, estudando diversas narrativas 

míticas, chegou a esta mesma conclusão, de que qualquer história, irrelevante o contexto 

sócio-cultural-racial, tem o potencial de estabelecer funções, ou ações comuns ao mito como 

uma linha condutora de triunfos macrocósmicos. Desenvolvendo assim o seu modelo do 

monomito. Segundo Campbell (1997, p.17) o monomito, ou jornada do herói, é “uma 

magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno”. 

Esta fórmula apresenta-se em um ciclo fechado composto por dezessete estágios que o herói 

(ou heroína) deve sobrepujar para alcançar, não só uma recompensa, mas benefícios aos seus 

iguais, como mostra o quadro abaixo. 
 

SE
P
A
R
A
Ç
Ã
O

Mundo cotidiano
Este é o mundo atual e conhecido do herói. Serve para apresentar o
herói.

Chamado à aventura
Neste estágio a rotina do herói é quebrada por um acontecimento
inesperado.

Recusa do Chamado O herói pode decidir não aceitar o chamado.

Ajuda Sobrenatural
O herói recebe o auxílio de um personagem secundário com mais
experiência.

Travessia do Primeiro
Limiar

É a passagem do mundo conhecido para o desconhecido. Neste estágio
acontece o encontro com o guardião do limiar.

IN
IC
IA
Ç
Ã
O

Barriga da baleia A chegada ao desconhecido pode deixar o herói perdido por um tempo.

Caminho de provações
O herói é constantemente desafiado e deve sobrepujar diversos
obstáculos.

Encontro com a Deusa O herói encontra um personagem de grande beleza e aspecto maternal.

Mulher como Tentação Um personagem do sexo oposto pode auxiliar ou se opor ao herói.

Sintonia com o Pai
O herói deve se reconciliar com uma figura paterna de autoridade
suprema.

Apoteose
É o momento de iluminação da consciência e que inicia a transformação
do herói.

A Grande Conquista
Estágio de harmonização e de alcance da recompensa a ser
compartilhada.

Recusa do Retorno Alguns heróis acabam por decidir não retornar ao mundo cotidiano.

R
ET
O
R
N
O

Voo Mágico A fase da fuga e perseguição. O herói pode encontrar novos obstáculos.

Resgate de Dentro O herói recebe ajuda de seus aliados para escapar.

Travessia do Limiar de
Retorno

Outro guardião deve ser confrontado para que o herói renasça como um
indivíduo completo no outro mundo.

Senhor de Dois mundos
A experiência transformou o herói em um ser capaz de transitar entre os
dois mundos

Liberdade para Viver
O herói pode compartilhar seus conhecimentos e saberes com a
humanidade.

Quadro 2 – As etapas do monomito de Campbell 
Fonte: Campbell, 1997. Adaptado pelo autor. 
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Porém, o modelo de Propp foi muito criticado por diversos estudiosos, principalmente 

pelo seu caráter por demais formalista, entre eles estavam A. J. Greimas (1973) que, inspirado 

no modelo proppiano e nos estudos de autores como Strauss e Souriau, propôs um modelo 

mais enxuto e generalista para a análise de narrativas, o qual denominou modelo actancial. 

Este modelo é formado por três eixos denominados saber, desejo e poder e seis actantes, isto 

é, classes de atores que executam ou sofrem uma ação. A figura abaixo demonstra o modelo. 

 

Figura 1 – Modelo actancial greimasiano 
Fonte: (Greimas, 1973). Adaptado pelo autor 
 

A explicação do modelo actancial segue a premissa de simplificar a qualidade e 

quantidade de ações de uma narrativa. Para o autor, uma narrativa apresenta um sujeito, que 

persegue um objeto, mediante um chamado do destinador para beneficiar um destinatário. 

Este sujeito terá o auxílio de um adjuvante e deverá sobrepujar obstáculos criados pelo 

oponente. 

Greimas (1973, a 240-1), corroborado por Rector (1978, p. 100) explica que permeado 

nestes três níveis um ator (personagem) pode assumir, não apenas um, mas diversos 

“comportamentos realmente observados na narrativa ou simplesmente subtendidos” 

simultaneamente e que desta forma cada nível pode apresentar, além de atores e actantes, 

unidades actanciais elementares que compõem unidades maiores, chamados papéis. 

 

Individuação 

 

Para Jung (1981) a psicologia analítica aborda o estudo da psique humana, por uma 

dimensão energética antagônica, isto é, o estudo da personalidade pelos processos de 

compensação de energia entre consciente e inconsciente. A figura abaixo demonstra a psique 

e seus elementos. 
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Figura 2 – Modelo da psique de Jung 
Fonte: Schultz e Schultz (2008). Adaptado pelo autor. 
 

Consciente: Ambiente de relações percebidas pelo ego, tem a função de reflexão. 

Envolve a Persona - Rosto social ou máscara pública apresentado às outras pessoas que reflete 

uma imagem ilusória da verdadeira natureza do indivíduo - e o Ego - o centro controlador da 

consciência que almeja a manutenção da personalidade consciente, a identidade pessoal e a 

mediação entre consciente e inconsciente. (JUNG, 1981) e (SCHULTZ E SCHULTZ, 2008). 

Inconsciente pessoal: O reservatório de energia psíquica esquecida ou reprimida por 

suas características perturbadoras ou insignificantes. Neste nível encontram-se os arquétipos 

da sombra – o lado obscuro e primitivo do indivíduo onde residem os comportamentos 

impróprios à sociedade, mas também a vitalidade, criatividade e a emoção – Animus e Anima 

– os comportamentos, temperamentos e atitudes femininas e masculinas manifestados devido 

a séculos de convivência - e os complexos – padrões emotivos organizados em um tema 

comum. (ID, 1981; ID 2008). 

Inconsciente Coletivo: Nível mais profundo da psique onde se acumulam as 

experiências universais herdadas pela espécie humana. Estas experiências criam 

comportamentos aos quais as pessoas estão predispostas a emanar. Aqui se encontram o self – 

a representação da unidade e harmonia da personalidade na sua totalidade – e os demais 

arquétipos. 

Jung (1981) acreditava que o ser humano só impetra a harmonia das camadas da 

psique pelo processo de individuação. Para o autor, a individuação consiste no processo 

psíquico de tornar-se um ser único, no sentido de singularidade mais intrínseca, isto é, tornar-

se si-mesmo. Além disto se baseia na relação entre energias opostas em um sentido de 
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alteridade, isto é, com a abertura da vida intima e disposta a experiências formadoras e 

transformadoras. 

Von Franz (1992) e Steim (2004) complementam que a individuação envolve unir 

consciente e inconsciente para gerar uma totalidade da personalidade e deve reconhecer e se 

desvincular do poder dos arquétipos. Para isto é necessário desvestir a persona, se libertar do 

controle absoluto do ego, assimilar a sombra, aceitar seu animus ou anima e o enfrentar os 

complexos. 

Os pressupostos da individuação e dos arquétipos foram abordados por diversas áreas, 

desde as exotéricas e espirituais até as áreas da comunicação e do cinema. Neste aspecto 

considera-se interessante o trabalho de Vogler (2006). Em seu livro, a jornada do escritor; 

uma adaptação do monomito de Joseph Campbell e dos arquétipos de Jung, o autor apresenta 

seis funções arquetípicas possíveis em uma narrativa: 

Herói Identificado pela capacidade de auto sacrifício. Um herói aprende, cresce e se transforma.

Mentor A essência do mentor está na sabedoria e na sua capacidade de treinar, aconselhar e armar o herói.

Guardião Vencê‐lo significa acesso ao novo e desconhecido mundo que o herói precisa enfrentar.

Arauto Sua função é perturbar o equilíbrio do herói tirando‐o do seu lugar comum.

Camaleão É aquele cujas intenções ou personalidade não são claras e frequentemente questionáveis.

Sombra O oposto do herói. É uma força contrária que tem a função de confrontar o herói no clímax.

Pícaro O pícaro cumpre a função de nivelar os acontecimentos, colocando‐as em proporção.
 

Quadro 2 – Funções arquetípicas de Vogler. 
Fonte: Vogler, 2006. Adaptado pelo autor. 

 

De acordo com Vogler (2006) estas funções arquetípicas foram observadas em 

diversas etapas da jornada do herói (ver quadro 2), e corrobora com a ideia de que tais 

conceitos podem ser utilizados não somente para a psicologia mas também para construção e 

análise de narrativas. O autor ainda aponta que ao desenvolver este modelo, encontrou mais 

do que simplesmente princípios: 

 
Saí em busca dos princípios básicos da narrativa, mas no caminho encontrei algo mais: 
um conjunto de princípios de vida. Cheguei à convicção de que a Jornada do Herói é 
nada menos do que um compêndio para a vida, um abrangente manual de instrução na 
arte de sermos humanos. (VOGLER, 2006 p.11). 

 

 Esta afirmação, aliado aos postulados vistos anteriormente, apresenta um aspecto 

valioso para este trabalho pois percebe-se que o monomito de Campbell, cuja construção 

também é amplamente baseada nos estudos junguianos, pode se apresentar como um modelo 

do processo de individuação. 
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Bioshock Infinite 
 

BioShock Infinite – BI, é o terceiro e último jogo de uma franquia lançada 

internacionalmente para computador (Microsoft em 2007 e MacOS em 2009) e para os 

consoles de videogame XBOX360 (2007) e Playstation 3 (2008), ganhador de 85 prêmios 

editoriais e aclamado pelos críticos, não apenas pela sua estética, mas também pela crítica 

sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capa do jogo Bioshock Infinite. 
Fonte: www.bioshockinfinite.com 

 

A diegese situa o jogador na década de 1912 durante a evolução do excepcionalismo 

americano e apresenta como protagonista um ex-soldado de Cavalaria e atual detetive 

particular, Pinkerton “Booker” DeWitt, (1) persuadido a resgatar uma mulher chamada 

Elizabeth (2) prisioneira desde a infância na cidade flutuante de Columbia em troca do 

pagamento das suas dívidas de jogo. Durante a fuga, Booker e Elizabeth devem confrontar o 

profeta e criador de Columbia, Zachary Comstock (3), compreender o mistério por traz dos 

irmãos Robert Lutece (4) e Rosalind Lutece (5) e lidar com a revolucionária Daisy Fitzroy 

(6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Os personagens e a cidade Columbia em Bioshock Infinite. 
Fonte: Montagem criada a partir do site www.bioshockinfinite.com 
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Para entrar na cidade, Booker é obrigado a se batizar, pois só o novo homem tem o 

direito de caminhar na “terra santa”. Após diversas batalhas, pelas ruas, praças, telhados, 

apartamentos e gondolas aéreas Booker observa Comstock em um telão que diz conhecê-lo e 

que sabe o que ele pretende.  

Após mais batalhas Booker chega na Torre do Monumento onde encontra Elizabeth e 

seu guardião ‘Songbird’. Neste momento ele percebe que Elizabeth não possui o dedo 

mindinho, mas não dá importância. Na fuga, o guardião os ataca e os dois caem numa Baía. 

Booker acorda mas chama Elizabeth de Anna. Convencendo-a a sair de Columbia e ir para 

Paris, ambos buscam por um dirigível. No caminho encontram um antigo membro da 

cavalaria a que Booker pertencia, chamado Slate. Depois de vencer Slate, os dois chegam no 

aeródromo onde Elizabeth descobre que Booker mentira sobre Paris e que a levaria para Nova 

Iorque. Com raiva, nocauteia Booker que, ao acordar percebe ter sido capturado por Daisy 

Fitzroy, líder da Vox Populi.  

Booker aceita um acordo: uma aeronave em troca de armas. Na ida até o armeiro da 

cidade Booker reencontra Elizabeth que lhe mostra seu poder de abrir fendas temporais. Estas 

fendas podem trazer ou enviar objetos de outra realidade para ajudar Booker. Em um certo 

momento uma fenda leva ambos a uma realidade de Columbia onde Booker é um mártir da 

revolução criada pela Vox Populi. Fitzroy, acreditando que a existência de um Booker vivo 

minaria a revolução, decide matá-lo mas Elizabeth intervém e mata Fitzroy. 

 Após diversas batalhas, Booker e Elizabeth começam a desvendar a conspiração por 

trás de fundação de Columbia. Eles descobrem que Elizabeth é filha adotada de Comstock e 

que o mesmo pediu aos gêmeos Lutece, engenheiros criadores de Columbia e que 

descobriram as fendas temporais, para construir um dispositivo "sifão" para inibir os poderes 

de Elizabeth, mas após terminarem a máquina, Comstock os joga em uma das fendas com a 

intenção de matá-los para esconder a verdade. Porém, os irmãos não morrem, mas ficam 

presos entre as realidades pela eternidade. 

Elizabeth é capturada por Songbird, e Booker, ao persegui-lo, entra em uma das fendas 

temporais e é enviado ao futuro onde encontra uma Elizabeth idosa que sofreu décadas de 

tortura e lavagem cerebral para herdar a causa de Comstock e trazer a guerra no mundo 

inferior. Elizabeth envia Booker ao tempo presente para resgatá-la antes que Comstock a 

torture. Comstock exige que Booker conte a verdade sobre o dedo mindinho de Elizabeth, 

porém, tomado por um ataque de fúria o Booker o afoga. Booker nega saber algo sobre o 

assunto, mas Elizabeth lhe diz que na verdade ele esqueceu. “Assim como a verdade”. 
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Figura 4 – Elizabeth do futuro e a morte de Comstock em Bioshock Infinite. 
Fonte: Montagem criada a partir do site www.bioshockinfinite.com 

 

No controle de Songbird eles destroem o sifão e com isso libertam todo o poder - e 

memória - de Elizabeth que leva Booker por diversas cenas e lugares que reanimam sua 

memória. Ele descobre então que na verdade ele e Comstock são a mesma pessoa de 

realidades diferentes. Ele relembra que, após o massacre de Wounded Knee, o qual participou 

junto com Slate, ele teve a oportunidade de se batizar para lavar seus pecados porém, na sua 

realidade, ele recusou, enquanto que em outra realidade ele aceitou e com isso tornou-se 

Comstock. Além disso descobre que Elizabeth é sua filha Anna, que ele vendeu a Comstock 

por dinheiro para pagar suas dívidas, porém antes de fechar o acordo, se arrependeu e ao 

persegui-lo por uma das fendas, criadas pelos irmãos Luteces, a fenda se fecha, cortando o 

mindinho de Anna que, por ter partes de seu corpo em duas realidades, é capaz de abrir as 

fendas. Elizabeth explica que Comstock permanecerá vivo em universos alternativos, e que a 

única forma de parar com o ciclo é intervir em seu nascimento. Assim, Elizabeth leva Booker 

ao momento do batismo e, juntamente com as Elizabeths de outras realidades, o afoga. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Elizabeths e a morte de Booker. 
Fonte: Montagem criada a partir do site www.bioshockinfinite.com 
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A individuação e o modelo actancial 

 

 Analisando a narrativa do jogo pode se observar as seguintes relações comparativas 

entre as funções dos arquétipos constituintes do processo de individuação e os níveis actantes 

do modelo de Greimas. Como complemento, também é possível identificar as funções 

arquetípicas postuladas por Vogler em cada personagem. 

 Sujeito – Persona: Pode-se dizer que a função da persona em uma narrativa é 

apresentar o personagem, não pelo que ele é, mas pelo o que ele aparenta ser. Neste contexto, 

o sujeito Booker apresenta uma persona do anti-herói frio, cínico e individualista, que busca 

seu objeto sem medir as consequências. Como ator/personagem redondo, Booker é o 

protagonista pois tem o maior tempo em cena e sua qualificação diferencial é a mais 

complexa. Outra característica que corrobora com esta relação está no fato de que a persona é 

o arquétipo antagônico do arquétipo da sombra. O confronto entre ambos é que inicia o 

processo de individuação. Como percebe-se no jogo a existência da sombra em Comstock, a 

persona deve ser o sujeito que o confronta, no caso Booker. Na visão de Vogler (2006), 

Booker representa a imagem universal do herói. 

Esta máscara vai se alterando a medida que se envolve com Elizabeth e com as 

descobertas que faz ao longa da narrativa e isto corrobora com o entendimento da existência 

do processo de individuação, pois tal processo se inicia por “despojar-se dos invólucros falsos 

da persona” (JUNG, 1981, p.164),  

 Objeto – Self: Até antes do final do jogo pode se considerar Elizabeth como o objeto 

do sujeito porém, ao compararmos com os pressupostos junguianos sobre o self, entendemos 

que o objeto maior, que irá unificar totalizar a personalidade do sujeito, na verdade é o fim do 

ciclo de sofrimento, tanto seu quanto de Elizabeth, pela sua morte por afogamento. Booker 

não tem consciência deste fato, e isto mostra que o objeto real está no nível imperceptível do 

seu inconsciente pessoal. O objeto ou self não tem correlação com as funções arquetípicas de 

Vogler, todavia pode ser comparado à grande conquista no monomito de Campbell (1997). 

 Adjuvante – Animus e Anima: Observa-se que existem três atores/personagens com a 

função de adjuvante. Robert e Rosalind Lutece e Elizabeth. Primeiramente identifica-se os 

irmãos Lutece como aqueles que facilitam a ação, pois por diversos momentos do jogo estes 

atores/personagens surgem com pistas e indicações do caminho a ser seguido. Já Elizabeth 

também pode ser analisada sob este ponto de vista já que por grande parte do jogo é ela que 

auxilia Booker a vencer as batalhas, que encontra itens e que abre caminho, hora com as 
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fendas, hora abrindo fechaduras. Em relação às funções narrativas dos arquétipos pontuados 

por Vogler (2006), tanto os Luteces quanto Elizabeth se apresentam, neste aspecto, como 

Mestres e Picaros pelos momentos de apoio com armas e itens, aconselhamentos e de alivio 

cômico.  

Porém cabe apenas aos irmãos Luteces a comparação ao arquétipo junguiano do 

Animus e Anima, primeiramente pelo aspecto dualista homem-mulher o qual o herói tem que 

assimilar durante sua jornada para compreender seu papel, e segundo pela dicotomia entre 

ambos, pois diversas são as vezes onde os irmãos discordam sobre o rumo do herói. 

 Oponente – Sombra: Esta é a relação mais clara do jogo. Mesmo antes do final, é 

perceptível a relação antagônica entre Booker e Comstock. Este não mede esforços para 

impedir o sujeito de alcançar seu objeto, Elizabeth. Porém, cabe um olhar mais aprofundado, 

pois se Booker e Comstock são a mesma pessoa e, segundo Jung (1981) a sombra é a parte 

obscura porém integrante do indivíduo que deve ser reconhecida para a individuação. Esta 

afirmação deixa a suposição de que Booker também pode executar o papel de sombra e 

oponente. 

 Da mesma forma, é clara a função arquetípica de Comstock como sombra, porém, pelo 

conceito de oponente em Greimas ser mais amplo, pode-se identificar outros oponentes como 

Daisy Fitzroy (funcionando como o arquétipo de Camaleão) e Songbird (arquétipo do 

guardião do limiar) (VOGLER, 2006) 

Destinador – Ego: Neste nível actancial, cabe novamente aos irmãos Luteces esta 

função. São eles que iniciam toda a jornada de Booker, ao contratá-lo para resgatar Elizabeth, 

ao leva-lo à porta de Columbia ou ao abrir caminho quando o herói está perdido.  Sua relação 

com o ego se constrói mediante a característica consciente deste arquétipo. O ego é o 

mediador entre o perceptível e o não perceptível, assim como os Luteces são os únicos 

atores/personagens conscientes de toda trama do começo ao fim. Em relação a Vogler (2006), 

pode-se dizer que o destinador tem a função arquetípica do Arauto. 

 Destinatário – Ego (eu): Por fim, o actante destinatário, ou seja, o maior beneficiário 

com o sucesso do sujeito em alcançar seu objetivo, pode ser identificado de diversas forma, 

mediante o ator envolvido. Porém, seguindo-se a linha do actante objeto ser o fim do ciclo de 

sofrimento, entende-se Elizabeth como detentora deste papel. Pois para ela, que mais sofreu 

com qualquer que fosse a linha temporal, o maior benefício seria a paz. Na comparação com 

os pressupostos junguianos, entende-se que o arquétipo maior beneficiário com a 

individuação do Herói é o próprio “Eu”, ou seja, o ego. Pois como afirma Jung (1981, p.163) 
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a individuação significa tornar-se si-mesmo “na realização melhor e mais completa das 

qualidades do ser humano”. Não há identificação deste actante com as funções arquetípicas de 

Vogler. 

 

Considerações finais 

 

Seja pela estética gráfica decorrente da evolução das tecnologias, pela 

interdisciplinaridade, pela contribuição ao imaginário social ou pelas histórias complexas 

originando narrativas mais sofisticadas e estabelecendo personagens digitais como novos 

heróis contemporâneos, os games se tornaram a mídia desta geração. (SANTAELLA, 2004).  

A busca por compreender as narrativas gamificadas é uma tarefa, mesmo que 

relativamente recente, que tem dado bons resultados e, a cada nova oportunidade de análise, 

aprimoram-se os estudos sobre games e seus suportes. Assim, elaborar uma análise 

narratológica com uma abordagem psicológica, visto que cada vez mais estão surgindo jogos 

com narrativas cinematográficas apresentando personagens complexos e intrigantes, pode 

gerar novos olhares para esta mídia contemporânea. 

Sobre o objetivo do presente artigo que buscou identificar se os arquétipos podem 

contribuir para uma análise narratológica se consideradas como funções narrativas, acredita-se 

que o resultado se mostrou positivo. Considera-se que os conceitos característicos da persona, 

ego, sombra, animus/anima e self, identificados no jogo Bioshock Infinite, puderam ser 

comparados aos actantes do modelo de análise narrativa de Greimas, mediante algumas 

abordagens. A primeira abordagem correspondente à amplitude do modelo actancial, que 

define os actantes como classes de ações executadas por atores, não necessariamente 

personagens, o que flexibiliza a análise da narrativa ao permitir identificar como actantes 

identidades subjetivas, como no caso dos arquétipos. A segunda abordagem é percebida pela 

comparação com os postulados de Joseph Campbell e Cristopher Vogler que abordaram os 

estudos da individuação e dos arquétipos em diferentes áreas como a mitologia e o cinema 

corroborando com a possibilidade de existência, não só dos arquétipos junguianos, como o 

processo de individuação em si em narrativas. 

Por fim, a percepção do foco relacional de confronto existente tanto no modelo 

actancial quanto no processo de individuação pois tanto Greimas quanto Jung demonstraram 

que o relevante não está no elemento em si, mas em sua ação funcional e suas decorrências e a 

maior ação presente no game é o conflito e as transformações consequentes. 
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