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Resumo 

Este artigo tem como proposta debater as adaptações de games para os filmes de cinema, 

evidenciando uma crise narrativa de uma mídia dentro da outra, tendo como exemplo 

contemporâneo o filme Assassin’s Creed de 2016. Inicialmente o artigo procura expor o 

que se entende por geração social em Strauss e Howe (1991 e 2001) e também da 

linguagens cinematográfica em Andrew (1989) para relacionar como a evolução das 

gerações se manifesta também na evolução das linguagens do cinema, apontando para a 

aproximação de diversas mídias, entre elas os games. Com a abertura das tecnologias da 

computação preconizada por Levy (1999), alguns filmes começaram a trazer em seus 

roteiros ambientes retirados de jogos, o que permitiu uma conexão entre gerações sociais 

dentro dos filmes. Tal sucesso incentivou as primeiras adaptações de games para as 

grandes telas, gerando filmes que obtiveram fracasso tanto de crítica quanto de público, 

denunciando a crise narrativa entre os meios e o conflito de referências de gerações 

sociais. Isso fica evidente na análise do filme Assassin’s Creed, que em seus três atos 

narrativos não só se distancia de seu produto inspirador, mas como também comete 

equívocos claros que distanciam os Millennials da apreciação do produto final, expondo 

mais uma vez a ineficiência das adaptações de games para os filmes e a crise narrativa 

que já perdura desde as primeiras adaptações filmográficas de franquias de sucesso de 

jogos eletrônicos.  
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As gerações sociais e o cinema 

Não é nenhuma novidade que o cinema é um dos meios de comunicação mais antigos da 

era industrial, tendo seus primeiros registros datados do final do século XIX e início do 

século XX3 e se consolidando como um dos principais veículos de entretenimento das 

massas já na primeira metade do mesmo século. Conforme sua popularidade vai 

crescendo e sua linguagem – composta inicialmente por imagem e posteriormente de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do curso de Comunicação e Semiótica da PUC-SP; Professor universitário do curso de Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda e Rádio e Televisão da Universidade Nove de Julho – UNINOVE de São Paulo. E-mail: 

rafaeltosi1@gmail.com. 

 
3 De acordo com Andrew (1989, p.18), as primeiras experiências cinematográficas para o grande público 

se dão entre 1895 e 1910 e acompanham todas as revoluções culturais e sociais da Europa do início do 

século XX. 
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imagem e som – assimilada pela grande público, inúmeros produtos filmográficos são 

desenvolvidos, o que cria uma série de segmentos que vão desde gêneros até faixa etária. 

 Sobre esse último segmento, a faixa etária, percebe-se que no decorrer da história 

do cinema comercial, em especial o cinema Hollywoodiano, os produtores se aproveitam 

do status de meio de entretenimento das massas para criar produtos culturais4 que separam 

os públicos por classificação de faixa etária (ANDREW, ibidem, p.51), permitindo 

narrativas mais simples ou mais elaboradas, variando de acordo com seu público final. 

Com a evolução das sociedades de consumo e o fortalecimento da indústria cultural, o 

cinema vai passando de um público estimado de 250 milhões de telespectadores mensais 

entre 1950 e 1960 até mais de 935 milhões entre 2000 e 20055, apresentando a pluralidade 

de pessoas atingidas pelos filmes e por sua cultura.  

 Distintas gerações sociais se veem inclusas neste processo de evolução linguística 

dos filmes, entre elas as crianças das décadas de 1920 que já tinham narrativas destinados 

a eles nas salas de cinema americana. Produtos cinematográficos como The Little Red 

Hood / “O chapeuzinho Vermelho” de 1922 iniciam a linguagem destinada aos mais 

novos, em uma tentativa de fidelizar novos públicos consumidores nas salas de cinema e 

promover a narrativa fílmica como algo familiar. Filmes produzidos pelos estúdios Walt 

Disney Company adaptam contos de fada e atraem grandes públicos, tais como The Snow 

White / “A Branca de Neve” de 1937 que se tornaria um sucesso imediato arrecadando 

mais de 3,5 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. 

O principal fato a ser destacado com tal estratégia é a de que os filmes fidelizaram 

gerações sociais inteiras, convidando-as inicialmente com animações e posteriormente 

ampliando sua oferta com outras narrativas que vão sendo amadurecidas conforme o 

envelhecimento deste mesmo público. Para tal, pode-se pegar de exemplos os 

apontamento de Strauss e Howe (1991, p.30) que atribuem a ideia de geração social para 

a evolução das sociedades urbanas localizadas principalmente na primeira metade do 

século XX, permitindo assim seu mapeamento em virtude do seu “relacionamento com a 

cultura, o consumo e a tecnologia” (ibidem, p.31). Para os autores, “a divisão da história 

pelas gerações sociais possibilita seu entendimento dentro de parâmetros 

                                                 
4 Entende-se aqui o termo produtos culturais dentro da perspectiva de Fredric Jameson (2006) que reflete 

sobre como um produto oriundo dos meios de comunicação pode engendrar cultura e reforçar ou criticar a 

condição social de sua época. 
5 Dados obtidos no site: http://www.alea.pt/html/statofic/html/dossier/doc/dossier8.pdf acesso em 13 de 

maio de 2017. 

http://www.alea.pt/html/statofic/html/dossier/doc/dossier8.pdf
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comportamentais” (ibidem, p.33) que se manifestam em campos como o trabalho e 

também no lazer, como ir ao cinema consumir um filme por exemplo. 

Dentro do recorte geracional, Strauss e Howe (ibidem, p. 23) contemplam a 

divisão da sociedade em vários grupos, saindo do G.I Generation (1901- 1924); The Silent 

Generation (1925 – 1942); The Baby Boom Generation (1943 – 1960); Generation X 

(1961 – 1981) e Millennials (1982 – 2009), onde cada um possui suas características que 

delimitam sua linha temporal. A primeira geração é também conhecida como Greatest 

Imagination Generation, ou geração da grande imaginação já que foram diretamente 

responsáveis pela organização da sociedade urbana como a conhecemos e também dos 

principais avanços tecnológicos que levaram a humanidade à Lua, motivados 

principalmente por um enorme senso de otimismo e liberdade criacional. Já a Silent 

Generation, ou geração do silêncio, foi moldada pela grande depressão econômica 

potencializada pela segunda grande guerra, obedecendo fortemente as normativas morais 

oriundas do governo repletas de pessimismos e crises existenciais, uma vez que as 

tecnologias desenvolvidas pela geração anterior levaram ao desenvolvimento de 

armamentos cada vez mais mortais, tais como a bomba atômica. Para os Baby Boomers, 

o entusiasmo é readquirido uma vez que são diretamente responsáveis pela retomada do 

aumento demográfico pelo mundo além de questionarem os valores pessimistas 

anteriormente difundidos pela geração anterior. Motivados por um grande entusiasmo 

oriundo dos avanços tecnológicos, os Boomers modificam sensivelmente os meios de 

comunicação, incorporando várias revoluções tecnológicas tais como a fita magnética e 

as primeiras imagens computadorizadas. 

As duas últimas gerações sociais descritas pelos autores são as que 

concomitantemente se encontram no consumo de produtos culturais, já que estruturam 

uma ascensão de mais de 240 milhões de pessoas só no mercado estadunidense6 e 

correspondem hoje aos principais consumidores de mídia, destacando-se os filmes e os 

games. Como característica principal, a geração X se aproveitou das revoluções 

tecnológicas lançadas pelos Boomers, utilizando-a para contestações sociais e 

reinventando o papel da mídia, trazendo filmes de crítica social contra a guerra e a 

ambição capitalista tão característica das gerações passadas. Já os Millennials são 

considerados os nativos tecnológicos, uma vez que sua geração cresce em meio à 

popularização dos dispositivos tecnológicos tais como os computadores pessoais, os 

                                                 
6 Dados retirados do artigo Generation in Flux de Persis C. Rickes, ver bibliografia. 
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celulares e as televisões de tecnologia de ponta. Também acompanham de maneira 

orgânica a mudança da sociedade off-line para a sociedade online, onde todos os serviços 

são incorporados às redes mundiais de computador, tornando o acesso e o consumo de 

produtos culturais algo completamente diferente das demais gerações sociais7. 

O mapeamento dessas gerações se faz necessária para expor um outro fenômeno 

que é potencializado pelos meios de comunicação: a transgeracionalidade. Este termo 

originalmente exposto em Strauss e Howe (2001) possibilita que se entenda os meios de 

comunicação como articuladores geracionais, uma vez que conectam distintas gerações 

sociais por intermédio de seus produtos culturais. Seria como se um filme pudesse apelar 

para distintas gerações sociais, possibilitando que elas se “encontrem em ambientes onde 

a troca de referências seja uma ponte de contato e não uma separação de gerações” 

(ibidem, p. 13). 

Alguns produtos cinematográficos já se utilizavam destas estratégias quando 

reuniam personagens reais e desenhos animados em suas narrativas, atendendo 

inicialmente à crianças e jovens com suas cores e estética infantil, enquanto apelavam 

para públicos mais velhos com a sexualização dos personagens e dos diálogos mais 

adultos. Filmes como Who Frammed Roger Rabbit / “Uma Cilada para Roger Rabbit” de 

1988 e Cool World / O Mundo Surreal de 1992 compunham elementos de 

transgeracionalidade, uma vez que expunham estética infantil onde a narrativa tinha apelo 

para o público adulto, expondo personagens consumindo bebida alcoólica, fumando 

cigarros e charutos e até em relações sexuais. Embora fossem indicados para público livre, 

no caso do primeiro filme e +13 no segundo caso, a composição dos elementos descritos 

anteriormente possibilita que mais de uma geração consuma o produto, permitindo a 

ponte geracional exposta pelos autores. 

 

A era das narrativas eletrônicas: a (re)produção dos games nos filmes 

Um dos principais pontos de encontro transgeracional ocorre nas plataformas digitais, 

representadas aqui pelos computadores pessoais, os games e também os dispositivos 

mobile como smartphones e tablets. Especificamente para este artigo, delimita-se a 

experiência com as mídias eletrônicas nos games, que são criados na mesma geração dos 

                                                 
7 É necessário destacar aqui que após a geração Millennials, Strauss e Howe também apontam para o 

surgimento de uma outra geração social, a Alpha Generation (2010 – atual) que são os filhos entendidos 

como os filhos dos Millennials e a geração social que está crescendo atualmente em contato com as culturas 

digitais, porém que não são alvo principal das arguições contidas neste artigo. 
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Boomers e Geração X mas consumidos por todas as demais gerações e em especial a 

geração Millennials. Dados indicam que cerca de 58% dos jogadores de games estão entre 

os 35 anos8, correspondendo à mesma data das duas últimas gerações sociais e exercendo 

ainda características transgeracionais. 

 A evolução das narrativas de games se encontra intimamente ligada com a 

evolução das tecnologias da computação, e que “o salto tecnológico dos games da década 

de 1960 e dos anos 2000 é fundamental para a popularização dos consoles e arcades como 

meios de comunicação”, conforme aponta Paul Wolf (2008, p.11). Para o autor, a 

computação gráfica que vai sendo introduzida em outros meios de comunicação – 

inclusive o cinema – modificam a proposta dos games como instrumento narrativo, já que 

possibilitam diversas mudanças na própria estrutura de interação entre o jogo e o jogador, 

já que “(...) com maior capacidade de armazenamento nos cartuchos e posteriormente nos 

discos, os games iam se libertando de narrativas simples para alcançarem o que vemos 

hoje, jogos com mais de 80 horas de experiência narrativa para o jogador” (ibidem, p.24). 

 Pode-se pensar nesse salto evolutivo das linguagens dos games dentro do mesmo 

cenário evolutivo das tecnologias de computação nos filmes, já que a década de 1970 

marca a introdução da computação gráfica9 em filmes como Star Wars: A New Hope / 

“Guerra nas Estrelas: Uma nova esperança” de 1977 com direção de George Lucas, 

possibilitando que gêneros como a ficção científica emergissem com força nos cinemas, 

influenciando também a indústria de games e suas narrativas. Filmes como Tron / “Tron: 

Uma odisseia eletrônica” de 1982 com direção de Steven Lisberger; WarGames / “Jogos 

de Guerra” de 1983 com direção de John Badhan e The Wizard / “Gênio do VideoGame” 

de 1989 são só alguns exemplos de filmes que se utilizaram da crescente popularidade 

das novas tecnologias de games em suas narrativas, o que permite a criação de uma ficção 

científica que se passa dentro de um jogo eletrônico (Tron), a crítica da militarização do 

mundo e como um hacker consegue deflagrar a terceira guerra mundial jogando com os 

computadores militares americanos (WarGames) e como a habilidade de um garoto 

comum dos subúrbios americanos nos games pode leva-lo ao estrelato superando suas 

próprias dificuldades (The Wizard).   

 Embora os roteiros não fossem os mais elaborados, pode-se relacionar tais 

narrativas pensar na ascensão das narrativas cinematográficas com temática de games 

                                                 
8 Dados retirados do site www.gamesforchange.org em 21 fev. de 2017. 
9 Para Pierre Levy (1999, p.62), a década de 1970 é o principal marco da introdução das linguagens da 

computação em indústrias bilionárias tais como o cinema e também a música.  

http://www.gamesforchange.org/
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justamente delimitando-se ao seu tempo de surgimento que corresponde com as gerações 

X e Millennials. No final da década de 1970 e início dos 1980 o cinema e os games se 

viram em um relacionamento muito sólido, uma vez que diversos filmes foram adaptados 

para os consoles da época e os games apareciam constantemente nos filmes como parte 

central da narrativa ou como elementos cenográficos. 

Obviamente que o aumento da popularidade de algumas franquias de games 

levariam à alguns experimentos de adaptação de narrativa de games para os cinemas, 

gerando filmes como Super Mario Bros. de 1993 com direção de Rocky Morton e 

Annabel Jankel; Street Fighter / “Street Fighter: A Batalha Final” de 1994 com direção 

de Steven de Souza e Mortal Kombat de 1995 com direção de Paul Anderson. A 

semelhança dos títulos não fica somente na proximidade dos seus lançamentos ou do fato 

de serem adaptações de narrativas de games famosos, mas também pelo fato de serem 

péssimos filmes que foram fracasso de bilheteria e crítica, ascendendo a luz vermelha da 

indústria Hollywoodiana sobre as adaptações de games populares para as grandes telas. 

O principal motivo da falha destes títulos não residia na verba angariada para a 

produção, já que alguns destes títulos ultrapassaram os 35 milhões de dólares –  como em 

Street Fighter –  e tampouco do elenco, uma vez que os títulos contavam com atores 

famosos da época, entre eles Christopher Lambert, protagonista na adaptação de Mortal 

Kombat, mas sim os problemas narrativos ao se adaptar uma narrativa que é interativa e 

possui mais de 4 horas nos games para um filme de 2 horas de duração onde a plateia não 

possui interação com o produto. 

Outro fator que se mostra problemático é a interação transgeracional da época, 

onde os pais que levavam seus filhos para assistirem estes filmes não tinham interesse 

nestas narrativas, acesso aos games ou mesmo qualquer motivação individual para ver o 

filme, sendo levados as salas em sua grande maioria pelo apelo dos mais novos. Na década 

de 1980 e 1990, os pais da geração X eram em sua grande maioria representantes dos 

Silent ou dos primeiros Boomers que, como descrito acima, tinham um relacionamento 

bem específico com a tecnologia e a cultura. Isso significa que interagir com outras 

gerações tendo como base a cultura ainda era algo extremamente novo para essas 

gerações, criando uma “cratera geracional que impossibilitava uma interação em outros 

níveis além do hierárquico” (STRAUSS e HOWE, 2001, p.83). 

   É notório que o processo de adaptações de games para filmes procura 

inicialmente trazer o público de outro segmento midiático para os cinemas utilizando-se 
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de personagens e narrativas conhecidas, já que de acordo com Paul Wolf (ibidem, p. 78) 

na segunda metade da década de 1990 a indústria de games já arrecadava tanto dinheiro 

quanto Hollywood, superando-a na primeira década dos anos 2000 (ibidem, p.79). Em 

segundo plano, os games estavam produzindo mais narrativas novas do que a própria 

indústria cinematográfica que no decorrer dos anos 2000 encara uma crise de produção 

de novos filmes, mantendo-se com remakes de filmes de décadas passadas. Porém, as 

adaptações de games para filmes continuou expondo as chagas de adaptação de roteiro e 

de que os produtores do cinema estadunidense não entendiam para quem estavam 

direcionando seus filmes e tampouco como conseguiam captar a essência de um game e 

transforma-lo em um filme que emplacasse boas bilheterias unidas de boas críticas.  

  

Assassin’s Creed: Um produto transmídia de sucesso nos games, livros e hq’s 

Como objeto de estudo específico deste artigo, o game Assassin’s Creed de produção e 

publicação da Ubisoft será analisado em seus mais distintos desdobramentos transmídia 

e também será submetido ao recorte geracional, o que permitirá tencioná-lo sob os 

mesmos aspectos analíticos que foram submetidos as outras adaptações citadas acima. 

 Originalmente lançado em 2007 para os consoles XBox 360 e Playstation 3, o 

game narra a trajetória de Desmond Miles em busca de sua ancestralidade genética por 

intermédio de um mecanismo que permite que ele acesse a memória biológica de seu 

DNA para “relembrar” eventos e feitos presenciados pelos seus ancestrais. Quando o 

jovem entra na Animus, a máquina o coloca na pele de seu antepassado sírio Altair, 

membro de uma antiga ordem chamada Ordem dos Assassinos que combatia o poder 

tirânico dos Templários, grupo que dominara os principais centros da Europa oriental no 

decorrer do século XII. Com a missão de matar o grupo que oprime cidades inteiras e 

também busca os fragmentos de um artefato místico chamado de Pedaços de Éden que 

contém a fonte da vontade própria dos seres humanos, os Assassinos procuram livrar o 

mundo do mal e também proteger os tal artefato, já que a ordem é a guardadora oficial do 

que representa a vontade própria do ser humano. 

 Repleto de cenas violentas e combates sangrentos, o game tem classificação de 

+13, tornando-o assim produto cultural destinado à geração Millennials que é nascida no 

final da década de 1990 que já crescera em contato próximo com a tecnologia de ponta, 

sofisticadas animações em 3D e narrativas complexas. Um dos pontos fortes do game é a 

liberdade de explorar a cidade de Jerusalém do século XII com movimentos de Parkour 
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que se assemelham muito aos movimentos dos ginastas olímpicos além das atividades de 

assassinato sorrateiro e espionagem, todas contendo animações não interativas 

decorrentes da execução de comandos específicos da interação entre jogador e jogo. Ou 

seja, o game alterna momentos em que o jogador realmente manuseia o personagem por 

intermédio do controle e outros em que ele somente observa as cenas se desenvolverem 

em um processo chamado de cinematics, que correspondem à imagens criadas em 

computação gráfica propositalmente intercaladas na narrativa para serem não interativas, 

assim como no cinema. 

 Com um estrondoso sucesso de vendas e críticas, o game que mistura narrativa 

fictícia com cidades e coadjuvantes reais tais como Sultão Saladino de Jerusalém e Rei 

Ricardo I da Inglaterra obteve diversas continuações, possibilitando mais de 18 jogos em 

inúmeras plataformas de consoles além de gerar ao menos 8 livros, 10 HQs e várias outras 

entradas transmídia para a série principal, vendendo aproximadamente mais de 130 

milhões de unidades dos games10 transformando-a em uma das franquias de maior 

sucesso dos games no século XXI. 

 Mas seriam estes espantosos dados suficientes para consolidar uma tentativa da 

indústria Hollywoodiana em adaptar mais um game para os cinemas e com isso conquistar 

o tão esperado sucesso de crítica e bilheteria?     

 

Assassin’s Creed o filme: velhas problemáticas em novas tentativas 

Com uma sólida base de fãs no mundo todo e um enredo bastante elogiado pela crítica 

especializada em games, Assassin’s Creed teve seus direitos cinematográficos comprados 

pela 20th Century Fox que em 2016, sob direção de Justin Kurzel, adapta o roteiro do 

primeiro jogo de 2007 para as grandes telas com indicação para +13 anos. No filme de 

115’ e que teve cerca de 125 milhões de dólares de investimento, o protagonista Callum, 

interpretado por Michael Fassbender, é condenado à morte por assassinato, sendo levado 

até a sala de execução por agentes da Fundação Asbergo que falsificam sua morte e o 

mantém refém para experimentos. Assim como na narrativa do game, Callum é um 

descendente da ordem dos Assassinos e a Fundação Asbergo é o braço templário na 

contemporaneidade, possibilitando que Callum sirva de cobaia em uma técnica que acessa 

                                                 
10 Dados retirados da Revista Edge em http://www.edge-online.com/features/making-assassins-creed. 

Acesso em 20 de Jun. de 2017. 

http://www.edge-online.com/features/making-assassins-creed
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a memória genética dos seus usuários, permitindo que estas indiquem a localização dos 

fragmentos das sementes do Éden secretamente guardados pelos Assassinos. 

 Para realizar tal façanha, os templários utilizam a máquina Animus, que 

diferentemente do game em que ela é apresentada como uma cama que conecta-se a 

medula cerebral do usuário, no filme surge como uma espécie de exoesqueleto conectado 

também à medula cerebral, porém que reproduz por holograma tudo o que o usuário está 

vendo e vivenciando na máquina. Essa relação entre a máquina e a mente humana é 

central no filme, já que as memorias genéticas acessadas pelo Animus também 

possibilitam que os templários acessem fragmentos da história da civilização em busca 

de poder, representado aqui como a supressão do livre arbítrio contido nas sementes da 

maça do Éden, que simboliza o primeiro pecado na religião católica-cristã. 

 Mesmo procurando manter a narrativa do filme próxima à narrativa dos games, 

percebe-se equívocos que são inerentes à especificidade das linguagens cinematográficas 

e da linguagem dos games. Mesmo com a indústria dos games arrecadando cerca de 20 

vezes mais dinheiro do que a indústria do cinema no mundo11, fica claro que esta ainda 

não encontrou mecanismos que possibilitem adaptar suas histórias para a grande tela de 

forma convincente e encantadora, da mesma forma que já ocorreu com outras mídias tais 

como os livros, as hq’s e também as animações e séries de televisão, indicando as 

seguintes problemáticas. 

 De acordo com Andrew (ibidem, p.278) toda narrativa filmográfica é dividida em 

três grandes atos que correspondem à apresentação, confrontação e resolução, formato 

este também manifesto nas narrativas eletrônicas de jogos. Nestes atos, a história “se 

desenvolve e destaca acontecimentos que serão resgatados em outras passagens do filme, 

tudo isso na perspectiva de montar uma narrativa convincente e fluida” (ibidem, p. 279). 

Desta forma, vê-se que a estrutura triádica procura primeiramente alicerçar a narrativa no 

ato I, colocar obstáculos e desafios a serem supridos no ato II e resolucionar os conflitos 

em busca do desfecho no ato III. 

 Com base nessa estrutura, Assassin’s Creed inicia em seus primeiros 30” a 

descrição dos dois grupos antagônicos do filme, explicando o porquê de sua disputa. Logo 

em seguida, o protagonista Aguilar de Nerda, descendente de Callum, é apresentado no 

ano de 1492 na Espanha, enquanto realiza seu rito de passagem e juramento de fidelidade 

                                                 
11 Dados retirados do infográfico “O tamanho da indústria de games no mundo” em 

https://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-games-infografico-

.htm. Acesso em 20 de jun. de 2017.  

https://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-games-infografico-.htm
https://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-games-infografico-.htm
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a Ordem dos Assassinos. No decorrer da cena, em um ambiente escuro e subterrâneo, 

Aguilar se compromete a participar da oposição à inquisição espanhola, comandada por 

representantes dos templários. A narrativa já indica que, embora o nome de assassinos 

seja repleta de conotações negativas, este grupo é o grande responsável por combater a 

tirania do grupo que busca o poder sobre os outros até conseguir dominar o livre arbítrio 

de todas as pessoas do mundo. Em um corte seco, a narrativa sai de 1492 e vai para 1986, 

onde um jovem Callum busca superar obstáculos urbanos com sua bicicleta, sendo mal 

sucedido em suas manobras. Em seu retorno à casa, depara-se com sua mãe morta pelas 

mãos de seu próprio pai, que estava vestido com as roupas da Ordem dos Assassinos e 

foge da cena do crime, deixando para o espectador a leitura de uma criança de 10 anos de 

idade traumatizada ao ver sua mãe sem vida enquanto o assassino, que é o seu próprio 

pai, foge impunimente da cena. 

 Tal repertório introdutório concede ao público as explicações do porquê Callum 

possui condutas violentas e também expõem sua hereditariedade com a Ordem dos 

Assassinos, já que seu pai é um membro. Após sua suposta execução, o filme se preocupa 

em explicar quem são os integrantes da fundação Asbergo e como funciona a máquina 

Animus, dando pouca importância para os disparates violentos do protagonista ou mesmo 

suas memórias conectadas com seus ancestrais assassinos, trazendo a primeira crise 

adaptativa: Nos games, o ato I se passa já quase que inteiramente no jogador controlando 

o Assassino no século XII, coisa que é utilizada no filme somente no começo do segundo 

Ato. 

 Tal demora traz uma monotonia que não poderia ser ao menos cogitada em um 

filme do gênero de ação, onde o foco principal deveria ser nos elementos destacados 

somente no ato II e que são amplamente explorados no game em todos os atos: o combate 

contra os soldados templários, o parkour pelas cidades históricas e as missões de 

furtividade para obter informações sobre os templários. Colocar-se na pele de um 

assassino e saber como ele atuava na luta pela liberdade deveria ser o foco principal do 

filme, mas só é colocado aos 20’ quando Collum se submete à Animus pela primeira vez, 

adentrando a memória de seu descendente durante uma luta contra a inquisição espanhola 

contra as tropas do Sultão Muhammad, que organiza uma resistência na cidade de 

Granada em busca da libertação de seu único filho, sequestrado pelos templários. 

 No decorrer da batalha, Aguilar se apresenta com um grupo de Assassinos em 

busca de informações sobre o príncipe sequestrado, levando-os até um vilarejo nos 
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arredores da cidade de Granada dominada pelos templários. A ação é mesclada entre as 

imagens dos Assassinos exterminando seus inimigos em 1492 e de Callum executando os 

mesmos movimentos conectado à Animus, em uma tentativa de explicar como o 

personagem está acessando e executando tais memórias. Mais uma vez o filme erra a 

proposta de sucesso dos games, já que as ações furtivas e combates corporais 

correspondem a menos de 40” da cena completa que contém mais de 5’ de duração, 

invertendo a ordem do game que predominavam as lutas corporais para perseguições à 

cavalo. Reforçando o que nos aponta Andrew (ibidem, p. 280), “o primeiro ato deve 

convencer o seu receptor de que o filme vale a pena ser assistido nos seus primeiros 30 

minutos, tornando a história de forma entendível”, percebe-se que a narrativa tenta 

condensar muito da história do game no primeiro ato, deixando de lado aspectos 

importantíssimos e pontes essenciais entre filme e game e assim a assimilação entre 

público e protagonista. Passa-se mais tempo descrevendo a funcionalidade da máquina e 

também dos perigos de uma sociedade controlada pelos templários do que 

necessariamente construindo as motivações do protagonista e de sua relação conturbada 

com a Ordem, uma vez que um dos seus representantes é o responsável direto pelo 

assassinato de sua mãe. 

 Já no segundo ato espera-se ver o surgimento das complicações do protagonista 

que “procuram distancia-lo do desfecho e problematizar a narrativa com a intenção de 

criar pontes na história que sejam alternativas para o público ficar ainda mais imerso na 

história” (ibidem, p.283), o que também não ocorre com a mesma qualidade no filme que 

ocorre nos games. A principal problematização se desenvolve no conflito entre a missão 

dos Assassinos, que é impedir os templários de dominar o mundo e a motivação do 

protagonista em se vingar do grupo que matara sua mãe. Como descendente de sangue da 

ordem, Callum deveria distanciar os cientistas da Fundação das memórias que levassem 

à localização da maça do Éden, porém este se mantém motivado pela vingança contra seu 

pai e colabora de livre arbítrio na busca pelo artefato, traindo assim o juramento de 

fidelidade de todos os seus ancestrais. 

  Característico por apresentar o personagem em evolução, o segundo ato evolui na 

obtenção de habilidades que o levarão ao desfecho do filme. Aos 48’ dá-se início mais 

uma visita à memória ancestral de Aguilar, enquanto este foge da inquisição espanhola 

em uma praça pública. Este é o único momento do filme em que a ação do filme sombreia 

a ação do game, pois recorre à cenas de parkour e lutas corporais pela cidade de Granada. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

Com takes aéreos e cortes dinâmicos com 3” entre cada cena, a associação com a geração 

Millennials ocorre na linguagem de videoclipe encontrada na edição e nas cenas de 

exploração de cenário, onde o protagonista corre por paredes, escala telhados e salta por 

janelas de forma ágil e graciosa. Porém as pontes entre as duas mídias se restringe à essas 

linguagens, o que torna insuficiente a reprodução da experiência entusiasmante de fugir 

de algozes armados por cidades históricas que o título original traz ao jogador, recurso 

que poderia ter sido acessado na utilização de truques de imagem em planos de primeira 

pessoa ao incorporar câmeras de ação presas ao corpo dos dublês. 

 Como ponto alto da problematização do ato II, a decisão de Callum em colaborar 

com a Fundação Abstergo em um ato de vingança contra seu pai e a Ordem dos 

Assassinos acaba gerando conflito entre ele e os demais prisioneiros do complexo 

templário. Diversos outros descendentes de Assassinos se encontram presos juntamente 

com o protagonista e questionam sua lealdade ao juramento iconizado no primeiro ato, 

levando-os a arquitetar sua morte. Com todos os envolvidos na narrativa principal 

querendo sua morte, Callum descobre que o assassino de sua mãe está preso no mesmo 

complexo que ele e parte em busca da vingança principal: matar seu próprio pai. O 

confronto lhe dá algumas das respostas que lhe injetam novos ideais e motivações que 

não são encontrados no game, já que o protagonista da narrativa eletrônica nunca se 

distanciou de sua fidelidade à Ordem e tampouco conspirou juntamente com os 

templários para a destruição e submissão da sociedade. 

 O ato final procura concentrar os desfechos da narrativa obtidas nos dois primeiros 

momentos, “levando o protagonista ao ápice da narrativa, enquanto soluciona os conflitos 

que o levaram ao desfecho do filme” (ANDREW, ibidem, p.285). Mais uma vez, Callum 

retorna a Animus e depois de vivenciar as lembranças de seu antepassado em busca da 

maça do Éden, aponta que o artefato se encontra escondido com Cristóvão Colombo em 

sua tumba, na catedral de Sevilha na Espanha. Com este novo desdobramento oriundo 

dos conflitos do ato II, uma rebelião de presos ocorre no complexo da Abstergo enquanto 

o protagonista, ainda conectado à máquina, tem uma epifania com seus pais, que o fazem 

repetir o mesmo juramento da Ordem que já fora repetido por todos os seus ancestrais, 

iniciando-o assim oficialmente no grupo. 

 A crise o leva a redescobrir uma fidelidade à uma missão que havia sido a 

pouquíssimo tempo contestada na narrativa do filme, levando Callum a se unir aos 

rebeldes da Ordem no complexo da Fundação e reforçar o motim da liberdade contra a 
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opressão dos templários, enquanto os líderes da Abstergo se direcionam ao túmulo de 

Cristóvão Colombo para recuperar a maça do Éden, motivando uma nova reunião da 

Ordem dos Assassinos na tentativa de combater a tirania dos templários. 

 Apresenta-se aí mais uma grande diferença com a narrativa dos games, que no 

terceiro ato não traz a ação para o tempo presente, mas continua explorando as 

possibilidades de navegação e localização do protagonista nos séculos passados. No 

filme, os descendentes da Ordem se erguem em uma nova leva de Assassinos na era 

contemporânea, já que precisam impedir que os templários decodifiquem a maça do Éden 

e compreendam o que dá aos seres humanos o livre arbítrio, permitindo que seja possível 

controlar suas ações e vontades. Callum, agora já transvestido de Assassino, mata o líder 

da Fundação Abstergo e retoma o artefato, garantindo assim a manutenção do livre 

arbítrio da humanidade e motivando a filha do líder dos templários à buscar sua vingança 

contra a Ordem. 

Passa-se mais da metade do terceiro ato em desdobramentos narrativos, tirando o 

foco da ação em combates e parkour que concedem ao título original sua principal 

característica, dando ao filme do gênero a ação um carácter descritivo, tedioso e 

desconexo, o que promove um distanciando do receptor Millennial ao produto. Mesmo 

dando uma deixa narrativa de que o filme irá continuar em outras produções, aspectos 

centrais do game foram completamente modificados, já que na narrativa original o 

Animus nunca foi destruído e o descendente da Ordem dos Assassinos na era 

contemporânea não tinha as mesmas habilidades que seus antepassados, o que obrigava 

à narrativa manter-se no passado. 

Todas essas modificações de adaptação já indicam uma problemática do cinema 

com os games, já que o caminho dos filmes para os games geralmente é realizado com 

sucesso, enquanto o processo contrário raramente rende bons frutos e coloca futuras 

adaptações em crise, já que esta se instaura na narrativa filmográfica e no seu público 

alvo. Como já descrito anteriormente, mais da metade do público consumidor de jogos 

eletrônicos se encontra na faixa dos 35 anos, colocando-os na geração Millennials e que 

corresponde também a uma geração habituada à narrativas interativas que estão repletas 

de ação e que reproduzem reais e personagens humanos à quase perfeição. Exigentes com 

o consumo (Strauss e Howe, 2001, p.78), eles exigem que o filme tenha não somente 

cenas de ação que façam pontes com seu produto original que eles também já jogaram, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

mas que também apresente uma narrativa sólida e consistente dentro do gênero em que 

está inserido, feito não alcançado pelo filme Assassin’s Creed. 

Mesmo com uma bilheteria de mais de 170 milhões de dólares nos cinemas, o 

filme se mostrou confuso no apelo narrativo, já que se direciona à uma geração habituada 

à linguagem que não se encontram amplamente explorada no decorrer de seus mais de 

119’, apresentando assim uma crise de referência visual para a geração que deveria 

contemplar. A utilização de múltiplos cortes que é encontrado em vídeo clipes, as imagens 

obtidas em câmeras de primeira pessoa que colocam o cinegrafista no papel do 

protagonista e a possibilidade de alternar entre ação e cenas estáticas que são obtidas 

também no cinematic dos games deveriam aparecer com mais frequência no filme, 

realizando a ponte de familiaridade junto aos Millennials. Como nenhum destes aspectos 

foi realizado com esmero, o filme de 2016 se mostra mais um triste exemplo da 

dificuldade da indústria cinematográfica em entender o público consumidor de games e 

propiciar novas experiências narrativas baseadas em outros exemplos de sucesso.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a ascensão dos games como mídia e sua consolidação no mercado de 

entretenimento, não é estranho que outros meios de comunicação se aventurassem em 

flertar com suas linguagens para tentar trazer o dinheiro que é gasto em jogos para outros 

produtos. Pode-se constatar essa afirmação com a divisão do século XX e XXI em 

gerações sociais, entendidas aqui por Strauss e Howe (1991, p.07) como “agentes 

divisores de comportamento, cultura e avanços tecnológicos e sociais” e relacionadas com 

a evolução das linguagens do computador em várias mídias, entre elas o cinema. 

 Relacionando as características das gerações sociais, em especial a geração X e os 

Millennials com os primeiros filmes inspirados em games e as primeiras adaptações de 

roteiros originalmente desta mídia para os cinemas, vê-se uma tentativa da indústria 

fílmica em pegar carona com a popularidade dessas novas narrativas eletrônicas, sem 

obter muito sucesso. Essas falhas são inicialmente atribuídas à dificuldade da indústria 

do cinema em entender quem era o público consumidor de games e com isso adequar 

narrativas que abrangessem os pais e os filhos dentro de uma mesma experiência. 

 Com o passar das décadas e o amadurecimento das gerações, novas empreitadas 

foram sendo traçadas na tentativa de aproximar os games do cinema, gerando o filme 

Assassin’s Creed que é uma das franquias de maior sucesso da indústria dos games no 
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século XXI. Mas infelizmente o filme se mostra mais uma vez mal adaptado, repetindo 

os mesmos erros narrativos e estéticos de seus antecessores. Ao analisar o filme na 

composição de três atos cinematográficos, percebe-se que a narrativa não segue 

elementos do game que o inspira, além de gastar muito tempo em elementos que não 

trazem apelo aos Millennials tais como diálogos muito extensos e conflitos efêmeros que 

mudam de direção muito rapidamente. 

 Aspectos centrais que popularizaram a franquia em outros desdobramentos 

transmídia não são devidamente explorados aqui. A vida nos séculos passados, a luta 

corporal ou com armas brancas, a furtividade e a investigação e o parkour por cidades 

históricas não são destaques no filme, gerando estranheza ao público que está acostumado 

a jogar o game ou encontra essas referências nas hq’s e até mesmo nos livros. Ao invés 

de tais elementos que poderiam ser incrementados com linguagens audiovisuais comuns 

a essa geração como cortes breves e câmeras que colocam o receptor na primeira visão 

do protagonista, temos um filme do gênero de ação que traz pouca ação, pouco combate 

e nenhum elemento visual que apele para o público alvo, tornando-o e mais uma má 

adaptação das telas da televisão para as grandes telas do cinema.   
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