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Resumo 

 

Este trabalho busca entender, através da semiótica, de que forma um game pode usar 

o seu mundo para criar um argumento sobre assuntos relacionados ao nosso mundo. 

Tomamos a teoria da retórica procedimental de Bogost (2007) e a semiótica peirciana 

como ponto de partida. A seguir, exploramos outras teorias retóricas que nos 

permitiram uma análise mais ampla, considerando que o game se manifesta a partir, 

sobretudo, de seus procedimentos internos, incutidos no modo como o jogo é 

apresentado por sua direção de arte, narrativa, mecânica e tecnologia. No primeiro 

capítulo, apresentamos uma discussão sobre a definição e natureza do jogo e da 

brincadeira, de como eram vistos por filósofos da Antiguidade até a concepção 

contemporânea. Também delimitamos os jogos que fazem parte de nossa pesquisa, 

aqueles que não possuem outro objetivo senão o de entreter. Discutimos também a 

ideia de linguagem, a expansão de seu conceito e como se dá dentro dos games. No 

segundo capítulo, tratamos da persuasão. Começamos expondo a ideia de retórica 

procedimental, seguimos com uma discussão geral sobre retórica, da Antiguidade até 

um panorama de suas aplicações na atualidade. O terceiro é dedicado às teorias de 

Peirce. Começando com a fenomenologia para então entrar nos signos, tema ao qual 

a semiótica se dedica. Por fim, cruzamos os campos, aplicando nosso estudo sobre 

um recorte do jogo The Witcher 3. Começamos expondo os métodos aplicado, que 

cruzam a seguir a retórica procedimental, visual e verbal, e extraímos do recorte os 

signos representativos da persuasão. Nossa análise se divide em duas partes. A 

primeira se limita a como o jogo cria um argumento sobre seu próprio mundo, na 

segunda como este argumento se relaciona metaforicamente com o nosso mundo. 

 

Palavras-chave: Jogos Digitais, Fenomenologia, Semiótica, Retórica Procedimental, 

Persuasão. 

  



  



Abstract 

 

This thesis aims to understand how a videogame can use its own world to debate about 

ours, assuming Peirce semiotics as main analysis tool and the procedural rhetoric 

(Bogost, 2007) as the core persuasive theory. Next, we expand the approach by adding 

new rhetoric theories considering, therefore, the procedures as the main 

communication element, developed over a game’s aesthetic (art direction), story, 

mechanics and technology. In chapter one, we discuss the concept and nature of Play 

since the Greek philosophers. We also define the games with no other main objective 

beyond entertainment as the core of our study. Then, we present the broad concept of 

language and how it applies to videogames under the lens of Schell’s elementary tetrad 

(2011). In chapter two, we cover the concept of persuasion. Starting from procedural 

rhetoric, we also consider how the same philosophers discussed rhetoric, being 

relevant to contemporary studies, which is examined in general terms next. In chapter 

three, we highlight Peirce’s theories. Phenomenology is the first subject, in which we 

advance to the way the signs gain meaning to someone, the main theme in semeiotics 

study. In chapter four, all previous theories and concepts will be applied to a study 

case, the game The Witcher 3. We expose our methods, in which procedural rhetoric, 

visual rhetoric and verbal rhetoric are applied, aiming an expanded understanding. 

Next, we talk about how the game creates an argument about its own world, then how 

that argument can be metaphorically related to themes of our world. 

 

Keywords: Games, Phenomenology, Semeiotics, Procedural Rhetoric. 
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INTRODUÇÃO 

 

Seriam os jogos apenas entretenimento ou podemos extrair mais deles? Hoje 

é mais fácil se iniciar uma discussão assumindo que sim, jogos podem mais que 

entreter. Eles são capazes de introduzir temas políticos, discutir e avaliar 

conhecimento sobre determinado assunto, recompensar pessoas por seus acertos em 

nosso mundo material e muito mais. Neste trabalho, propomo-nos a investigar como 

jogos têm-se mostrado capazes de uma função que tem sido mais estudada 

recentemente, a de persuadir. Não emolduramos aqui os jogos desenvolvidos para 

uma marca ou campanha, mas sim aqueles que se propõem a ser apenas divertidos, 

sem função além. Acreditamos que destes games é possível extrair uma perspectiva 

mais significativa e, ao mesmo tempo, pontual. Isto porque jogos, como veremos, não 

persuadem através (apenas) da tradicional oratória verbal, mas também através de 

sua direção de arte, de suas regras, narrativa, aspectos tecnológicos e, 

principalmente, de seus procedimentos. Esperamos poder compartilhar uma 

perspectiva que usa a semiótica e teorias de persuasão para compreender como jogos 

do dia a dia podem, primeiro, criar uma linguagem de convencimento que lhes é 

particular e, segundo, tecer argumentos sobre temas relacionados ao nosso mundo 

através dela. 

Buscamos explorar neste trabalho um pouco do algo além que podemos 

encontrar nos jogos, que na verdade já é discutido há muito tempo. Mesmo Platão 

acreditava que o jogo, em seu contexto, era uma manifestação divina, uma revelação 

material que, vinda do mundo das ideias, mostraria a que propósito o jovem serviria 

enquanto adulto. E já desde a antiguidade, civilizações decidem através de jogos qual 

possui as mulheres e homens mais rápidos, mais fortes, mais hábeis e mais 

inteligentes. Sobre os jogadores, diz-se que os de xadrez são intelectuais. Que os de 

videogames podem ser estimulados a comportamentos violentos. Mas também se diz 

em seu favor que podem auxiliar na educação e até estimular a bons hábitos1. 

                                            

1 Recomendo o texto “Reflexões acerca do videogame: algumas de suas aplicações e potencialidades” 
(Nesteriuk, 2009) para uma perspectiva sobre algumas abordagens relacionadas a videogames. 
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Diante da popularização e suas diversas aplicações, foi necessário classificá-

los segundo as funções que cumprem neste além ao entretenimento. Hoje temos os 

advergames, os jogos educativos, os Serious games, a game art e as gamificações, 

demonstrando a pluralidade que sua expansão atingiu. Classificar os jogos segundo 

sua função nos trouxe o benefício da organização. Passamos a considerar uma classe 

de jogos que diverte e é relevante à educação (jogos educativos), outra que diverte e 

chama à ação a causas (Serious games), outra que diverte e serve a uma marca 

(advergames), dentre outras. A classe mais popular, entretanto, não recebeu um 

nome particular: aqueles jogos sem escopo ulterior além de apenas divertir que são 

conhecidos apenas como games. Eles são a própria definição do que é um game, 

visto que a palavra em si serve tanto para designá-los em particular quanto para 

estabelecer o grupo em que estão contidos todos os jogos digitais, incluindo eles 

próprios. 

Esta classe de jogos, que chamaremos aqui apenas de games e cujo fim se 

encerrar em si mesma, é disparadamente a maior em consumo. É ela mesma a 

responsável por movimentar cifras bilionárias há anos (Nesteriuk, 2009, p. 27). Esta é 

a categoria que contém os principais lançamentos de títulos para computadores, 

consoles domésticos, portáteis e smartphones. É também a classe que jovens 

estudantes de jogos digitais mais sonham em desenvolver. Dos mais casuais aos que 

exigem dedicação, dos games familiares às disputas online, das longas aventuras solo 

em mundos fantásticos de RPG2 às lutas de sofá de fim de semana, a maioria 

contundente se compromete apenas a entregar entretenimento, nada mais. 

Mas ao se criar classificações de algo é comum se expor este objeto a um 

problema recorrente: a limitação aos nuances entre cada classe. A classificação nos 

traz respostas, mas também novos questionamentos. A exemplo, que limiar 

restringiria um game educativo a chamar à ação por uma causa nobre, ou a um 

Serious game promover secundariamente uma marca benfeitora ou ser, ele próprio, 

                                            

2 Role Playing Game, um gênero de videogame derivado dos jogos de mesa de mesmo nome. 
Normalmente caracterizado por jornadas, combates por turnos e evolução do nível de habilidades do 
personagem de acordo com a experiência adquirida. 
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meio para game art? Principalmente, de interesse a este trabalho, que limiar 

restringiria os games comprometidos apenas entreter a ir além? 

Estes games já atingiram marcos significativos em outras áreas. Alguns jogos 

criaram uma geração de jogadores que foi estimulada a se aprofundar em uma 

segunda língua apenas para decifrar seus enigmas. Outros ofereceram contato com 

a história e antropologia de povos antigos apenas por ambientar neles um enredo 

fantasioso. Há jogadores que lidam com conceitos complexos de lógica para superar 

estágios difíceis. Já vimos games comuns sendo usados na recuperação de pessoas 

que tiveram perda parcial de suas funções motoras. E jogadores que, ao cumprir 

objetivos no jogo, são felicitados com as congratulações e incentivo dos personagens 

digitais, uma feliz recompensa capaz de alegrar um dia ruim. Há muitas camadas 

interessantes para se estudar neles. 

Neste trabalho, interessa-nos entender uma característica particular deste 

game: sua capacidade de emitir mensagens parciais através de seus próprios 

procedimentos internos. Não apenas mensagens auto referenciais em seu fim, mas 

mensagens capazes de incutir argumentos sobre nosso mundo, incluindo temas como 

política, economia, família, bullying e crenças. Este conceito está no cerne da 

discussão de Bogost (2008), que reconheceu nos games uma forma particular de 

persuadir, a qual chamou retórica procedimental. Ele observou que muitos jogos são 

capazes de criar apontamento através de seus próprios procedimentos internos, 

extrapolando seu próprio mundo para opinar sobre o nosso. Spore (2008), por 

exemplo, ao permitir que o jogador evolua a partir de um microrganismo, atravessando 

milhões de anos até controlar uma civilização inteligente, lança um argumento 

diretamente contrário ao criacionismo. No Man's Sky (2016), que dá ao jogador uma 

nave espacial para explorar 18 quintilhões de planetas com flora e fauna própria, 

argumenta contra as pseudociências que questionam o formato da Terra e do nosso 

sistema solar. 

Após se aprofundar e observar o mesmo fenômeno se repetindo em títulos 

diferentes e sobre temas diferentes, o autor formulou sua teoria de que os games têm 

esta forma particular de se expressar. A retórica procedimental de Bogost tem 

características próprias que serão estudadas neste trabalho e permitem aos games 
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uma modalidade particular de posicionamento. Uma de discurso, que lhes dá 

propriedades para opinar sobre o mundo, de tomar partido sobre causas complexas. 

Iluminar esta camada exige um exercício de abertura ao fenômeno de cada 

jogo. Entender como um game é programado de tal forma que o torna parcial demanda 

compreender como seus elementos de linguagem se comportam holisticamente. Por 

isso, ampliaremos a discussão para outros campos da retórica, porque a linguagem 

dos jogos se compõe na narrativa, na mecânica, na tecnologia e na direção de arte 

para adquirir significado ao pensamento. Cada um destes elementos pode ser mais 

ou menos visível ao jogador, e cada um ocupa um lugar no modo de gerar signos 

persuasivos. 

 Isto se dá em diferentes níveis de seu fenômeno: nas qualidades mais puras, 

na forma que se corporificam e na maneira que se encaixam numa lei particular que 

lhe dá significado. Por isso, este trabalho terá na semiótica peirciana seu modo 

analítico, para que possamos esmiuçar como seus signos adquirem sentido à nossa 

mente. 

Fundamentada na fenomenologia também de Peirce, a semiótica nos permite 

categorizar estes signos, decompondo-os para entendê-lo. Assim, mesmo um sistema 

tão complexo quanto um game, ou mesmo tudo o que se traduz em pensamento 

durante o ato de jogá-lo pode ser separado, categorizado, então parcialmente 

remontado para então se compreender o fenômeno e o signo em essência, corpo e 

mediação. A proposta é utilizar a semiótica para se entender como os procedimentos 

dos games são capazes de gerar argumentos. Ou seja, é o objetivo deste é trabalho 

entender, através da semiótica, de que forma ocorre o discurso argumentativo de um 

game com potencial persuasivo. 

Um dos motivos que justifica esta pesquisa é entendermos o game como meio 

persuasivo capaz de se comunicar com milhões de jogadores, considerando que seu 

procedimento persuasivo não é suficientemente claro aos jogadores e até aos 

desenvolvedores de jogos. Acreditamos que muitos desenvolvedores julgam produzir 

um entretenimento mais imparcial sobre assuntos de nosso mundo que realmente o 

são. E que muitos compreendam que games podem criar posicionamentos a partir de 
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sua narrativa, mas ignoram que podem potencializá-lo através de seus outros 

elementos compositivos da linguagem.  

Estudar desta forma um artefato que atinge tal proporção de consumo é 

retomar um dos propósitos originais da retórica, o de entender e categorizar as 

diferentes formas que se dá a persuasão. Isto é importante porque a persuasão pode 

servir tanto a causas questionáveis, como em defesa das pseudociências citadas 

antes, como a simplificar a maneira que uma ideia ou situação é apresentada. Isto de 

uma forma, como veremos, sutil à percepção. 

Pretendemos, neste trabalho, apresentar uma visão do game que seja justa ao 

seu potencial discursivo, mas que ao mesmo tempo não o distorça no sentido de lhe 

atribuir uma classificação séria ou pedagógica. Acreditamos que o game deve, acima 

de tudo, entreter, que este é seu propósito maior. Todavia, lançaremos um olhar crítico 

às barreiras rígidas de suas classificações, oferecendo nuances ao game. Isto é um 

tema que acreditamos gerar debates interessantes sobre o próprio papel do game na 

sociedade. Nossa discussão terá início no próprio alicerce do tema. Compreender o 

que é, a que se propõe, como se comunica e do que é composto o jogo. 

  



20 

 

  



21 

 

1 VIDEOGAME E LINGUAGEM 

 

1.1 Brincadeiras e Jogos 

Videogames são artefatos complexos. Eles são em parte softwares, mas com 

propósito muito específico. São também parte prolongamento, herança cultural e 

legado dos jogos e brincadeiras, atividades tão ou mais antigas que o próprio ser 

humano. Somando ambas ideias, concluímos que videogames são obras de 

entretenimento nativas do meio digital, uma definição até certo ponto justa, mas que 

apenas tangencia sua complexidade como produto cultural, educativo, artístico e 

tecnológico, suas regras e liberdade, seu fluxo e imersão, seus desafios e 

recompensas, além do longo debate sobre sua função e propósito. Por isso, há 

historicamente um grande esforço acadêmico em definir primeiro a brincadeira e o 

jogo, depois o videogame. O resultado é uma discussão profunda sobre o que, 

essencialmente, os são. O debate sobre sua razão de ser para humanidade, a 

exemplo, é discutido desde a Antiguidade Clássica. 

Platão dissertou sobre o jogo e a brincadeira. Em sua concepção de filosofia, 

considerava duas realidades, o mundo das ideias — onde habita a verdade; E o 

mundo da materialidade — onde as pessoas habitam. O mundo das ideias seria 

acessível a muito poucos, e a partir dele a natureza concederia a cada pessoa uma 

finalidade imutável, a qual estaríamos individualmente destinados a realizar no mundo 

material. Mas como o ser humano ordinário poderia conhecer sua a própria finalidade 

natural se o mundo das ideias é acessível somente a poucos? Como acessar a 

verdade revelada pela natureza se não somos dignos de vê-la? Para ele, os jogos e 

as brincadeiras das crianças materializam a ponte ao mundo das ideias. Elas 

revelariam o propósito deste futuro adulto, isto é, a finalidade que a divindade teria 

plantado em sua alma desabrocharia através dos jogos e brincadeiras de criança 

(Avanço, 2012), sendo, portanto, um importante instrumento para própria educação. 

Em sua própria publicação: "A educação, nós o asseveramos, consiste na formação 

correta que mais intensamente atrai a alma da criança durante a brincadeira para o 

amor daquela atividade da qual, ao se tornar adulto terá que deter perfeito domínio 

(Platão, 1999, p. 92). O filósofo atribuiu ao jogo e à brincadeira esta característica 
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sobre-material, de função social e educativa reveladora à vida adulta de cada pessoa, 

conectada à voz das próprias divindades. 

Aristóteles, ainda que seu pupilo, trouxe uma visão mais ligada à finalidade do 

ser humano em geral que à função de um indivíduo. O filósofo procurava cunhar aquilo 

que nos diferencia dos animais: para ele, a racionalidade, a contemplação intelectual. 

Em sua vez, também discutiu o jogo, vendo-o, entretanto, com pouca simpatia. Para 

ele, jogo é atividade menor pois possui em si seu fim, e, ainda, que "esforçar-se e 

trabalhar com vistas na recreação parece coisa tola e absolutamente infantil" 

(Aristóteles, 1984, p. 228). Jogos, para ele, só exercem função social enquanto meio, 

como descanso para posteriormente se exercer atividades de maior valor humano. 

Em posições diametralmente opostas, de um lado, Platão toma o jogo e a 

brincadeira como atividades de cunho divino, reveladoras sobre o próprio propósito 

do ser no mundo material. Aristóteles, em contrapartida, considera-os mero descanso 

e, se sua função extrapola a recreação, tolice. Ali, lhes é conferida aplicabilidade de 

considerável elevação. Aqui, o rebaixamento, a total não seriedade. No cerne da 

questão, a nosso ver, a própria abrangência do conceito e natureza do jogo está em 

discussão. Seriam, de fato, o jogo e a brincadeira, treinos para a vida ou para outras 

atividades? Ou seu propósito se encerra apenas em si mesmo, sem rastros de outros 

estímulos, aprendizados, reflexões? Ambos os pensadores parecem usar a palavra 

jogo para discutir temas diferentes, um sagrado e outro de propósito quase nulo. Mas 

acreditamos que a noção de jogo contemporânea ilumina ao menos parcialmente o 

impasse. 

Os jogos não possuem hoje o mesmo valor simbólico que na Antiguidade, 

sendo compreendidos e estudados agora em ambientes diversos, de descontração, 

de intelectualidade, de atividade física, de religiosidade, de virtualidade, dentre outros. 

Da mesma forma, vimos os jogos presentes em diferentes formatos e frequência em 

cada período histórico e contexto social. Assistimos à uma evolução desta discussão 

ao longo dos séculos, inclusive no meio acadêmico, enfatizada na contemporaneidade 

graças ao fenômeno apresentado pela popularização dos jogos digitais, os 

videogames. E se a semente da discussão sobre aspectos sociais do jogo foi plantada 

pelos filósofos, Huizinga, no início do século XX, catalisou seu amadurecimento. O 

autor cunhou a definição que enriquece as discussões até hoje, isso a partir das 
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características comuns que observou em todo fenômeno que chamou de jogo. 

Partindo de seu pensamento, discutiremos o conceito de jogo. Comecemos tratando 

de um tema que parece ser central na discussão entre Platão e Aristóteles, a de que 

o jogo e a brincadeira são ou não atividades sérias. 

Em senso comum, o autor reconhece que o jogo é visto como oposto à 

seriedade. Quando pensamos em jogo, comumente pensamos em entretenimento, 

em riso e regozijo. O jogador, seja criança ou adulto, tem no jogo atividade prazerosa. 

Mesmo aquele que não aprecia um jogo e o vê com desgosto pode reconhecer que 

seus praticantes experimentam sensações de divertimento ao jogá-lo. Daí que 

entretenimento, riso, prazer e divertimento são todos opostos à seriedade. 

Todavia, que se poderia dizer do jogador profissional de futebol? De um 

compenetrado jogador de xadrez? Do jogador de games online em partidas 

competitivas? Não podemos dizer que o jogo se opõe totalmente à seriedade nestes 

casos, pois todos jogam seriamente. Na verdade, mesmo a criança pode jogar (ou 

brincar) na mais perfeita seriedade e, ainda assim, ter consciência de que está apenas 

jogando. 

Em nossa maneira de pensar, o jogo é diametralmente oposto à seriedade. 
[...] Todavia, caso examinemos mais de perto, verificaremos que o contraste 
entre jogo e seriedade não é decisivo nem imutável. É lícito dizer que o jogo 
é a não seriedade, mas esta afirmação, além do fato de nada nos dizer quanto 
às características positivas do jogo, é extremamente fácil de refutar. Caso 
pretendamos passar de ‘o jogo não é seriedade’ para ‘o jogo não é sério’, 
imediatamente o contraste se torna impossível (Huizinga, 2000, n.p). 

Não é um paradoxo dizer que o jogo não é sério e, também, é sério. Seguindo 

Huizinga, ele é não sério porque possui regras que só se aplicam ao seu próprio 

mundo, porque é atividade usualmente alegre, divertida, por vezes desleixada, porque 

tem fim em si. Mas é sério porque há contextos em que é sério, porque quem joga 

pode fazê-lo voluntariamente a sério, porque seu fim em si mesmo pode, em dadas 

circunstâncias sociais, ser sério. Porque faz parte de nossa natureza assim como a 

própria ideia de cultura. 

Entretanto, se é, de fato, lícito dizer que o jogo não é sério, é mais fácil se 

compreender por que, por tanto tempo, seu estudo e função foram diminuídos. Se não 

ser sério representa positivamente a leveza e o entretenimento, também não ser sério 

pode significar, apenas, não se digno de ser levado a sério, seja como atividade, como 
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estudo, ou fenômeno. Não ser sério pode significar, talvez apenas erroneamente, 

talvez em oposição aos valores de uma sociedade, a inutilidade, a irrelevância. Neste 

trabalho, tratamos o jogo como não opositivo à seriedade nesta última forma. Sendo 

este um estudo sobre jogos, não os tratar com devida seriedade incorreria, aqui sim, 

em um paradoxo. Consideramos sua seriedade em muitos aspectos importantes. Os 

jogadores, portanto, podem ser sérios enquanto jogam, podem levar o jogo a sério e 

se entreter, podem tomar as metáforas do universo de um jogo a sério em diferentes 

níveis e contextos. Mas, ao mesmo tempo, para nós o jogo é também a não seriedade 

enquanto busca romper a aspereza e o revirar da vida. 

A própria ideia geral de jogo, na verdade, abrange muito mais que esportes, 

que jogos de tabuleiro. Para Huizinga, jogos e, sobretudo, a brincadeira, são um 

fenômeno amplo, tão amplo, observa, que não são exclusivos aos seres humanos. 

Animais brincam3 usando, por vezes, regras muito semelhantes às dos nossos jogos, 

brincam por brincar, não por um objetivo maior, de finalidade prática imediata ao seu 

grupo. Cachorros, macacos, bovinos, todos são capazes de obedecer a regras 

simples. Filhotes de leão brincam de morder uns aos outros com regras, pois 

estabelecem condições instintivas que limitam o peso da mordida. Quando 

ultrapassada, caracterizam o que outrora fora uma brincadeira agora em agressão. É 

neste sentido que Huizinga observa que a ideia de jogo é tão antiga na civilização 

humana que é até mesmo anterior a ideia de cultura, considerando-se que a 

brincadeira que origina o jogo sequer é exclusiva aos humanos, estando 

possivelmente presente entre os que vieram antes na escalada evolutiva. 

A forma espontânea com que os jogos e brincadeiras se manifestam, seja entre 

humanos ou animais, nos demonstra uma de suas características. “Antes de mais 

nada, o jogo é uma atividade voluntária. Sujeito a ordens, deixa de ser jogo, podendo 

no máximo ser uma imitação forçada” (Huizinga, 2000, n.p). O jogo é livre. É, ele 

próprio, liberdade. Se o filhote de leão morde o outro com força além da permitida, 

mas não percebe, ele continuará brincando, mas o outro filhote não. A este último, 

                                            

3 Há um conflito semântico na tradução do verbete play, ou do alemão, como escrito por Huizinga, 
spielen. Ambos podem ser traduzidos como brincar ou como jogar. Para efeito, tratamos aqui que 
animais brincam, mas são incapazes de jogar, mesmo que a brincadeira se aproxime do jogo. O jogo 
possui elementos mais complexos que a brincadeira. 
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cabe a) se retirar da brincadeira, encerrando-a por definitivo, ou morder com força 

similar, o que b) seria um gesto de autodefesa, involuntário, que também encerraria a 

brincadeira ou c) iniciaria uma nova brincadeira, com regras permissivas a mordidas 

mais fortes. De toda forma, fica claro que, ao deixar de ser voluntária, a brincadeira 

deixa de ser brincadeira e o jogo deixa de ser jogo. Observe-se que, mesmo neste 

último exemplo em que a brincadeira se torna mais violenta, os filhotes criaram um 

novo limiar do que é aceitável automaticamente, ou seja, novas regras. E as regras, 

assim como a espontaneidade, são fundamentais ao conceito de jogo. 

As regras do jogo pertencem a um mundo particular criado para ele. Qualquer 

coisa que as extrapole o arruína se não for do acordo de todos os participantes. Então, 

no limiar de uma quase contradição semântica, o jogo é espontâneo, livre, mas carece 

de ordem para existir. “Ele cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida e na 

imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem 

suprema e absoluta: a menor desobediência e esta ‘estraga o jogo’” (Huizinga, 2000, 

n.p). Sem ordem, o jogo é tão descaracterizado quanto sem participação voluntária. 

Os participantes se submetem à ordem do jogo voluntariamente porque o jogo 

absorve o jogador. Ele cria um novo limite, uma fronteira dentro da qual suas regras 

sobrepujam regras comuns da vida, que inclusive removem do jogo quem as extrapola 

ou trapaceia. Esta fronteira é um círculo mágico que oferece alívios à “realidade”, é 

nele que o jogo exclusivamente acontece. 

O jogo é, então, a não seriedade, mas pode ser levado a sério. Dá ao jogador 

uma finalidade, ainda que seja o próprio fim do jogo. É liberdade devidamente 

orientada sob regras. De uma forma mais completa, em uma das definições formais 

do autor, 

o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da ‘vida cotidiana’. (Huizinga, 2000).4 

                                            

4 O conceito de Huizinga sobre jogo nos mostra como ele se distancia da brincadeira. Ambos são 
voluntários, mas a brincadeira não necessariamente possui regras. O jogo é, comumente, mais 
complexo que a brincadeira. Ademais, a brincadeira, para a criança, não vem acompanhada de uma 
consciência de ser diferente da ‘vida cotidiana’, ela própria está inserida na vida cotidiana. 
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Huizinga acaba por trazer insumos sobre a discussão de Platão e Aristóteles. 

A não seriedade do jogo possuiria, como defendido por Aristóteles, um alicerce social, 

mas que não enquadraria o jogo como atividade definitivamente não séria. E parece 

haver também alguma correlação entre a divindade do jogo, sugerida por Platão, e a 

região fora da vida cotidiana onde se passa o jogo, o círculo mágico, posteriormente 

integrado à teoria do flow de Csikszentmihalyi5, mas desenvolver esta discussão 

fugiria demais ao escopo desta pesquisa. 

A definição de jogo, como apresentada acima, ganha uma extensão maior se 

extrapolada para além dos tabuleiros, dos estádios, das rodas de criança e das telas, 

ou seja, podemos incluir nela os jogos de guerra dos generais, os jogos das divindades 

sobre os mortais, os ritualísticos, as metáforas (jogos de palavras), e, claro, os jogos 

educativos, Serious games e gamificações. Todos estes jogos possuem a mesma 

base conceitual. E há, ainda, 

uma outra característica interessante do jogo, a de se fixar imediatamente 
como fenômeno cultural. Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele 
permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado 
pela memória. É transmitido, torna-se tradição. (Huizinga, 2000, n.p.) 

Ainda assim, em alguns meios, a ideia de jogo parece ser reduzida apenas ao 

princípio desta discussão, de menor relevância social. Os jogos parecem estar 

submetidos a um paradigma similar ao da funcionalidade, a que a arte é submetida. 

A saber, “na tentativa de explicar a arte, uma das principais abordagens utilizada na 

historiografia da arte foi associação entre as obras [...] e alguma ‘função’ específica 

para sua existência” (Stateri, 2017). Visto que jogos têm fim em si mesmo, sua única 

função a princípio é a de ser jogado. É claro que jogos educativos, Serious games, 

gamificações e qualquer jogo de relevância factual para um grupo social são hoje uma 

exceção, visto que possuem uma função além de ser jogado. Os educativos têm 

finalidade pedagógica, os Serious games chamam à ação por uma causa e assim por 

diante. Mas aqueles que não partilham de uma função outra senão a de serem jogados 

retornam ao limbo da menor relevância social e da menor seriedade. Mas seria justo 

                                            

5 Um estado particular em que o participante (jogador) atinge um grau avançado de imersão e satisfação 
sobre atividade que executa, no qual se sente totalmente no controle e ao mesmo tempo parte da 
experiência total. (Csikszentmihalyi apud Salen e Zimmerman, 2004). 
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considerar o jogo que se propõe apenas a entreter uma atividade menor apenas 

porque ele se encerra em si mesmo? Sem dúvida, isto não seria justo com a arte, mas 

seria com os games? E mais, ao inseri-lo neste grupo menor, não correríamos o risco 

de tirá-lo de nossa vista, subestimando seu potencial como meio de manifestação 

cultural e social, impedindo-nos de ver um algo além, um fenômeno mais interessante 

encapsulado no manto do entretenimento? Hoje, mesmo fora do meio acadêmico, já 

se discute o impacto político deste jogo que apenas se propõe a entreter. 

Desenvolvedores, sobretudo independentes, passaram a manifestar pontos de vistas 

em narrativas ricas, que contam história, emocionam e se posicionam sobre temas 

sociais em jogos destinados apenas ao entretenimento. A complexidade destes jogos, 

bem como sua abrangência, se tornou um objeto de estudo pujante. 

Avançando em nossa definição de jogo, Avedon e Sutton-Smith apud Schell 

nos trazem uma visão complementar. “Jogos são um exercício de sistemas de controle 

voluntário, em que há uma competição entre forças, limitadas por regras para produzir 

um desequilíbrio” (2011, p.31). Vemos aqui algumas constantes, como a existência 

de regras e o controle voluntário tratados antes, mas também passamos a ver ênfase 

na derrota ou vitória inerentes ao jogo. As regras dos jogos buscam ser superadas 

pelos participantes porque estes buscam a vitória. Mesmo aqueles que burlam as 

regras, ou aqueles que criam sua própria narrativa particular dentro do jogo buscam, 

a seu próprio modo, uma vitória. Aqueles que permanecem nas regras competem, 

configurando o conflito como outra característica do jogo. 

Como continuidade acadêmica, a definição de Huizinga vem sendo aprimorada 

e discutida ao longo das décadas. Como acréscimo, consideremos também que “[um 

jogo é] uma estrutura interativa de significado endógeno que exige que os jogadores 

lutem por um objetivo” (Costikyan apud Schell, 2011, p. 32). Aqui, novamente, aparece 

o objetivo no jogo. Junto a ele, é reforçada a questão do universo próprio através das 

estruturas endógenas. Dizer que um jogo possui estruturas endógenas implica dizer 

que ele possui elementos que só possuem valor dentro do jogo. De fato, você pode 

acumular muito dinheiro em Animal Crossing (2001), mas ele só possui valor dentro 

do jogo. Ainda, esta definição nos traz um novo ponto: dizer que jogadores lutam por 

um objetivo implica dizer que jogos contêm desafios. 
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Vamos analisar uma última definição. “Um jogo é um sistema fechado, formal, 

que envolve os jogadores em um conflito estruturado, e resolve-o na forma de um 

resultado desigual” (Fullerton, Swain e Hoffman apud Schell, p. 33). Em parte, esta 

definição nos confirma muito do que já tratamos, mas nos apresenta dois novos 

pontos. Primeiro, falar que o jogo “envolve jogadores” nos traz um conceito 

recorrentemente tratado hoje: os jogos são imersivos. E segundo, de grande valor a 

este trabalho (pois estudamos também sua linguagem), “jogos são sistemas formais 

fechados”, ou seja, possuem uma estrutura que, por mais complexa que seja, possui 

elementos que estão interligados internamente. 

Com tantas definições, podemos traçar alguns pontos em comum. Isto nos leva 

a uma definição em forma de lista, a qual demonstra dez características centrais 

elencadas por Schell (p. 34) para quaisquer atividades ou estruturas que podemos 

chamar de jogo. 

 

1. Jogos são jogados voluntariamente 

2. Jogos têm objetivos 

3. Jogos têm conflitos 

4. Jogos têm regras 

5. Jogos podem levar à derrota ou vitória 

6. Jogos são interativos 

7. Jogos têm desafios 

8. Jogos podem criar valores internos próprios 

9. Jogos envolvem os jogadores 

10. Jogos são sistemas fechados, formais 

 

Esta definição de jogo, que utilizaremos como matriz neste trabalho, nos 

permite imediatamente diferenciá-lo da brincadeira, pois esta não precisa de regras 

para acontecer. Uma criança que brinca com um carrinho de brinquedo na parede de 

casa ou o adulto que brinca de rabiscar formas em papel para passar o tempo não 

necessariamente seguem regras. Da mesma forma, não há necessidade de objetivos, 

conflitos, desafios… “Brincar é tudo que é feito espontaneamente e com fim em si” 



29 

 

(Santayana apud Schell, 2011, p. 28). Mas jogos, planificando as ideias acima, são 

sistemas fechados, formais, imersivos, que envolvem participantes voluntariamente 

em suas regras, podendo levá-los à vitória ou derrota, possuem objetivos, desafios, 

conflitos, valores internos próprios e são interativos. 

Dos jogos derivaram os jogos digitais, vídeo jogos ou videogames – ou apenas 

games, como habitualmente chamados, a versão dos jogos que depende de uma 

interface digital para ser jogada, seja ela um console de mesa ou portátil, uma máquina 

arcade, um computador, um smartphone ou qualquer outra plataforma digital. 

Todos estes termos também abranjam as classificações de jogos digitais em 

seu guarda-chuva, sejam jogos educativos, Serious games, art games, advergames. 

Todos são, ou precisam ser, sistemas fechados, formais, imersivos, que envolvem 

participantes voluntariamente em suas regras e adiante. 

Entretanto, cabe ressaltar: neste trabalho, quando nos referirmos a games ou 

videogames, estaremos essencialmente nos referindo apenas aos jogos digitais cuja 

proposição central é entreter. Se for preciso falar sobre jogos educativos, Serious 

games, art games, advergames, seu gênero será explicitado6. Como não há um termo 

específico para referenciar jogos digitais que não partilham outro objetivo central além 

de entreter, ou melhor, como o termo usual para se referir a eles é a própria palavra 

games, reservaremos os termos games e videogames apenas a estes. O termo jogos 

será, então, de uso geral, referindo-se tanto aos videogames em momentos 

específicos, como a jogos educativos, Serious games, art games, advergames, jogos 

de tabuleiro, de cartas e outros. O termo jogos digitais, naturalmente, exclui jogos de 

tabuleiro e de cartas. Esportes, poesia, rituais e outros que se enquadrem na definição 

de Huizinga, mas que não pertençam aos demais gêneros citados aqui, não serão 

trabalhados adiante. É o grupo dos games que não possuem propensão pedagógica 

ou séria abertamente que este trabalho toma como mote, sobre como se manifesta a 

persuasão dentro do universo de sua linguagem. 

                                            

6 A razão disto é objetividade na comunicação. Retomando, jogos educativos possuem um segundo 
objetivo de natureza pedagógica, Serious games buscam abertamente convidar o jogador a uma causa, 
art games propõem reflexões abertas e advergames servem à uma campanha de marca.  
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Mas para entender como estes jogos persuadem é preciso primeiramente 

entender sua linguagem. Videogames são uma mídia complexa porque herdam 

elementos de comunicação acumulados e desenvolvidos por outras mídias ao longo 

de nossa história. Sua linguagem, em alguns aspectos, se assemelha muito à do 

cinema, em outros aos quadrinhos, em outros à computação, mas também é legada 

da pintura, da literatura, da dança, da fotografia, de muitas outras. Por ser visual, 

sonoro, verbal e ainda, procedimental, videogames conseguem se comunicar 

tomando emprestados elementos que, outrora, lhes foram externos. Isto, em si, a 

linguagem do game, é um assunto que necessita aprofundamento antes de se 

prosseguir. 

 

1.2 Linguagem 

Desde seu surgimento, os games têm atravessado uma evolução acelerada, 

sendo possivelmente mais notório o seu avanço no sentido tecnológico. A capacidade 

de memória e processamento evoluiu exponencialmente desde a década de 70, o que 

contribuiu para a escalada das suas possibilidades de comunicação. Um rápido olhar 

para os jogos de Atari 2600 revela que a melhora no armazenamento permitiu aos 

desenvolvedores explorar histórias mais densas, mais profundas e também mais 

próximas ao cinema (figura 1). O progresso das placas gráficas despixelizou as 

imagens, que ganharam três dimensões e simulação em realidade virtual. Os sons 

superaram os bits e multiplicaram seus canais, gêneros amadureceram e ganharam 

subgêneros. Concomitantemente, surgiu uma linguagem própria aos games, que 

depois cresceu e evoluiu. Hoje, ela está tão incrustada ao que se entende como game 

que seus elementos são comuns à maioria, e certamente nem todos os 

desenvolvedores têm ciência de quantos elementos de linguagem manipulam ao criar 

seus jogos. O videogame se integrou ao cotidiano, trazendo consigo uma forma 

particular de se comunicar. 
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Figura 1 - Comparação gráfica entre Pitfall (1982) e Battlefield V (2018).  

 

 

Fonte: Fotomontagem nossa. 

Para que se entenda como essa linguagem funciona, o primeiro passo talvez 

seja diferenciar linguagem e língua. Toda e qualquer língua é criada por pessoas para 

comunicação com outras pessoas, seguindo gramática própria, através da palavra ou 

itens lexicais. Países costumam ter uma ou mais línguas oficiais, como no Brasil, que 

temos Português e LIBRAS. São sistema ditados por regras claras. Mas se um quadro 

surrealista usa tons terrosos para comunicar uma ideia, uma mensagem ou 

sentimento, ele não usa uma língua para isso. Tampouco a dança, quando terna, 

quando alegre, quando aborrecida, expressa tais sentimentos por uma língua. É a 

linguagem, esta sim, que abrange todas formas possíveis de comunicação. A pintura 

tem uma linguagem, mas não uma língua, assim como a dança. 

Nas histórias em quadrinhos, além de entender as palavras, entendemos que 

um quadro representa uma cena completa, bem como que o quadro ao lado é uma 

sequência à primeira. Sabemos que caixas de texto com setas apontando para um 

personagem indicam que ele fala algo, que linhas de ação ou distorções intencionam 

demonstrar movimento, que onomatopeias como “soc”, “pow” e “blam!” representam 
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um combate. Tudo isto faz parte da forma particular dos quadrinhos se comunicarem, 

é parte de sua linguagem. 

Para ilustrar sua amplitude, podemos partir de um questionamento peculiar: se 

fossemos capazes de enviar uma mensagem a uma outra forma de vida inteligente 

fora do planeta, como cuidaríamos para que nossa mensagem fosse entendida? 

Sabemos que oito países adotam o Português como língua oficial, mas todos eles 

ficam na Terra. O inglês talvez fosse uma escolha mais apropriada, visto que é muito 

mais popular, mas também não há garantias de que uma língua seria entendida do 

outro lado. Na verdade, sequer podemos assegurar que formas alienígenas teriam 

audição, visão ou capacidade de fala. Este desafio curioso já foi tomado a sério por 

um grupo de estudiosos – mas ainda não recebemos nenhuma resposta. 

Essa tentativa teve início porque, em 1977, o radiotelescópio da Universidade 

do Estado de Ohio captou um sinal pouco usual vindo do espaço. Sua intensidade 

atingiu picos trinta vezes maiores que o ruído de fundo e ficou conhecido como sinal 

"Wow!", a interjeição que astrônomos escreveram no relatório logo ao lado do sinal. 

Além de sua intensidade, outras características sugeriam que talvez não fosse um 

sinal natural, tanto que se considerou a hipótese de uma tentativa de comunicação 

interestelar7. Por isso, um grupo notório de astrônomos participou da elaboração de 

uma mensagem usando a mesma frequência. Além do desafio tecnológico, o desafio 

da linguagem em si é interessante. O sinal enviado seria, além de tudo, curto. E 

deveria ser universal, no sentido mais amplo da palavra até hoje, e tão fácil de se 

interpretar que qualquer civilização inteligente pudesse ser capaz de decifrá-lo. 

Neste ponto, podemos expandir a real abrangência do que pode ser 

representado através da linguagem. Além dos limites textuais, se não fosse uma 

mensagem obrigatoriamente curta, a linguagem do cinema seria uma possibilidade, 

                                            

7 Segundo os astrônomos, a comunicação interestelar apenas poderia acontecer através de ondas 
eletromagnéticas, como rádio e microondas. E devido às muitos possíveis distorções e impedimentos 
que poderiam ocorrer no processo, seria muito possível que uma civilização inteligente escolhesse uma 
frequência perfeita para comunicação, como a 1420,41 mhz, pertencente ao elemento mais abundante 
do universo e que por isso seria hipoteticamente conhecida por qualquer civilização no universo 
Cocconi (1959). O sinal Wow! aconteceu nesta frequência e nenhum similar foi detectado até os dias 
de hoje. 
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pois um filme poderia mostrar como é a vida na Terra mesmo que mudo. Talvez uma 

música, uma pintura ou fotografia. Um conjunto de coisas que representem algo, um 

sinal luminoso qualquer ordenado de tal forma que não pudesse ser uma 

manifestação natural, ou um convite divertido a um jogo da velha interespacial. Todas 

essas possibilidades seriam apropriação dos elementos de outras linguagens. Para 

elevarmos o entendimento, basta que se observe que 

[…] o nosso estar no mundo, como indivíduos que somos, é mediado por uma 
rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos também 
através da leitura e /ou produção de formas, volumes, massas, interações de 
forças, movimentos; que somos também leitores e/ou produtores de 
dimensões e direções de linhas, traços, cores… Enfim, também nos 
comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, 
números, luzes… Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, 
cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie 
animal tão complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos 
constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. (Santaella, 
2017, n.p.). 

Para a mensagem de Arecibo, assim chamada por conta do radiotelescópio 

que a transmitiu, a solução eleita pela comitiva foi uma mensagem binária composta 

de 1679 bits que poderiam formar uma imagem de 73×23 pontos, se ordenados (figura 

2). Esperava-se que a simplicidade por trás de se decodificar uma mensagem de 

apenas dois sinais fosse um potencializador do entendimento. 
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Figura 2: Mensagem de Arecibo, decodificada em imagem. 

 

Fonte: G1, 2014. 

Entender como uma mensagem binária se configura na imagem acima 

demanda certo tempo e esforço intelectual. E sem entendimento não há comunicação. 

O que pressupõe semelhanças entre a imagem e a linguagem do videogame, pois ela 

também já foi embrionária e precisou se expressar com um mínimo de informação e 

resolução, contando com menos linhas em tela que a própria mensagem acima. 

Se videogames usassem todo o seu arsenal sígnico de hoje desde o início 

provavelmente teriam sido muito mais difíceis de se entender. Isto porque hoje são 

capazes de transmitir muito mais informação em um único quadro que os videogames 

originais podiam produzir em toda a sua experiência. Mas as gerações que cresceram 

com os videogames já entendem sua linguagem, assimilando seu modo particular de 

se comunicar quase que naturalmente, o qual, diga-se, continua em desenvolvimento 

e ampliação consideráveis. 
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Um filme não precisa indicar ao espectador que ele precisa realizar algum 

comando para a cena continuar, o cinema não é essencialmente interativo, mas jogos 

sim. Games do gênero plataforma 2d, sobretudo antes, usavam setas para indicar a 

direção que o personagem deve ir (figura 3), usualmente para a direita da tela. Mas 

com o tempo os games reduziram o uso de setas até ela quase desaparecer, 

possivelmente porque, pela repetição, se tornou comum aos jogadores mais 

habituados supor que avançar no jogo é o mesmo que andar para a direita. Elas se 

tornam raras à medida que os jogadores entendem outros elementos de uma 

linguagem geral dos games, que segue evoluindo. Muitos games as utilizam hoje mais 

como referência a gêneros do passado que indicativo funcional de direção.  

Figura 3 - Seta indicativa em Streets of Rage (1991) 

 

Fonte: fotograma. 

Posicionar o personagem desde o início da cena à esquerda da tela sugerindo 

que seu caminho será para a direita, setas indicativas e uma infinidade de outros 

recursos são parte da linguagem do game, cujo uso varia de acordo com a própria 

evolução da linguagem. Como mídia, ele possui elementos próprios que o diferencia 

das demais, por isso games criaram sua própria forma de comunicação. Podemos 

aprofundar essas diferenças a partir da própria definição de jogo que traçamos antes. 

Esculturas não são plataforma para desafios intrínsecos, mas jogos sim. A dança não 
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determina regras para ser expressiva, mas sem regras o jogo sequer existe. 

Quadrinhos podem apresentar personagens que vencem ou perdem desafios, 

enquanto no jogo depende jogador ou de sua sorte ser vitorioso. A linguagem dos 

games têm necessidades comunicativas consideravelmente amplas e próprias. 

Figura 4 - Cena do game Magik Bottles (2017). 

 

Fonte: acervo. 

Podemos entender um pouco deste funcionamento observando a figura 4, do 

jogo Magik Bottles, de autoria nossa. Muitos elementos visuais que compõem a cena 

comunicam que se trata da ilustração de um game. Os itens de HUD acima indicam 

informações sobre a partida através de elementos comuns à linguagem dos jogos. O 

coração representa a(s) vida(s), o número e a figura no topo à direita representam 

uma quantidade de itens coletados em cor amarela, ao lado de uma forma circular 

(uma engrenagem, porém semelhante a uma moeda) para que se suponha interpretá-

la como unidade monetária interna. O alinhamento da câmera para a esquerda indica 

que a rota a ser seguida é para a direita. A direção de arte intenta transmitir que a 

personagem à esquerda é a principal, controlada pelo jogador. Alguns destaques 

dentre muitas informações que são inerentes à linguagem dos videogames. 
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Extrapolando nosso exemplo, quando o avatar se machuca o jogo comunica 

isso ao jogador de várias formas possíveis. Ele pode manifestar uma expressão de 

dor, ser temporariamente colorido de vermelho ou piscar seu corpo por alguns 

segundos, sua barra de energia (comumente vermelha quando há outras barras na 

tela) pode diminuir de tamanho, um coração pode desaparecer do HUD8, vinhetas ou 

manchas escuras podem cobrir parcialmente a tela. Tudo isso acompanhado de sons, 

que quando mais agudos podem representar um acontecimento positivo, ou o oposto 

quando mais graves. Os elementos da linguagem dos games se comunicam através 

das matrizes visual, verbal e sonora. 

Figura 5 – Tira sobre elementos da linguagem dos games. 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

                                            

8  Heads Up Display, opções de interface, normalmente em uma camada visual que se sobrepõe ao 
game, que indicam as várias informações sobre o status atual da partida. 
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Os quadros sequenciais na figura 5 demonstram o quanto estes elementos 

estão incrustados à compreensão dos jogadores hoje. Nela vemos um evento comum 

no gênero RPG, quando o jogo salva o progresso e repõe os itens antes de um embate 

com um inimigo mais difícil, evitando assim que o jogador tenha que percorrer 

novamente uma longa jornada caso perca a batalha. Apesar da finalidade original ser 

evitar frustrações (e não necessariamente estabelecer um signo de aviso de perigo), 

sua aplicação é tão recorrente que ele se torna reconhecido pelo jogador como um 

padrão dentro dos games, tornou-se parte de sua linguagem. 

Todos estes elementos são comuns aqueles habituados com jogos e são 

naturalmente corriqueiros ao seu universo. Todavia, aqueles que têm contato com 

jogos pela primeira vez podem ter dificuldade em dar passos simples para avançar na 

história, apenas por não conhecer sua linguagem. Não habituados com os comandos 

do jogo, podem ter dificuldade em entender por qual caminho seguir, por exemplo. 

Isto porque ao se planejar as mecânicas de um jogo e a facilidade do jogador 

em superar os desafios propostos, o desenvolvedor busca dosar a quantidade de 

obstáculos para que a experiência não seja frustrante pela dificuldade ou entediante 

pela facilidade. Se o jogador precisa apenas apertar um botão para vencer inimigos 

maiores, ou cem botões para vencer inimigos menores, o jogo provavelmente falhará 

em entregar uma boa experiência pois prejudicará seu flow. Objetivando suprir a 

expectativa de não ser tedioso, todo jogo cria, de certa forma, entraves à usabilidade 

para favorecer a jogabilidade 9. Por isso, a maioria dos jogos espera que o jogador 

tenha o mínimo de familiaridade com a linguagem geral dos games, pois assim podem 

pular o básico e colocar o jogador mais rapidamente em ação; do contrário, poderiam 

tornar a experiência tediosa para os mais experientes. 

Todas as matrizes de comunicação são essenciais para que se entenda estes 

fatores da mecânica do jogo, mas a matriz visual é imperativa na maioria dos jogos. 

Junto a ela, há também a matriz sonora, reforçando nossos acertos e alertando sobre 

                                            

9  Sobre a relação jogabilidade x usabilidade, sugerimos o capítulo de Braga (2018, p. 11-27) 
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nossos erros, e a matriz verbal, explicitando instruções mais complexas quando 

necessário. Todas as três matrizes guiam nossas ações pelo jogo. Mas os games, 

além de ensinar sua mecânica, também precisam comunicar uma narrativa. Aqui, o 

uso da matriz verbal fica um pouco mais evidente, afinal a forma mais comum de se 

contar histórias é através dela. Mas se os diálogos do game forem falados e não 

apenas escritos, a matriz sonora também se fará presente. E a matriz visual também 

pode ser fundamental à narrativa pois a composição gráfica do mundo também nos 

conta histórias sobre ele. As três matrizes estão contidas na linguagem do game 

enquanto observamos sua narrativa. 

Ainda, além de sua mecânica e narrativa, videogames são estruturados sobre 

outros dois elementos fundamentais. Quando combinamos os quatro, temos o que 

Schell (2011) chamou tétrade elementar: Narrativa, Mecânica, Direção de Arte10 e 

Tecnologia. 

No elemento Direção de Arte, que não se resume necessariamente aquilo que 

é belo, mas que usa também elementos sensoriais para servir a um propósito, a matriz 

sonora nos ambienta, a visual nos apresenta ao mundo e a verbal nos dá o timbre 

daquele universo particular. Em Tecnologia, as matrizes verbais e sonoras são 

comumente mais discretas, mas a visual nos fala sobre a capacidade e limitações de 

um console, dispositivo ou game particular. 

Todos, ou ao menos a maioria dos games, depende destes quatro elementos 

para existir. E sua linguagem está intimamente ligada a cada um deles, pois é a 

respeito deles ou através deles que ela vai se manifestar. Por isso, mesmo que Schell 

não tenha como objetivo que sua tétrade elementar delimite elementos de linguagem, 

entendemos que ela nos proporciona uma forma abrangente de se visualizar as três 

matrizes da linguagem expostos por Santaella (2005). Ela contempla, de forma muito 

competente, os elementos sensoriais, tecnológicos, procedimentais e interativos dos 

                                            

10 Direção de Arte é chamada de Estética na obra original. Schell usa o termo estética para designar 
escolhas ligadas à direção de arte de um game. Por ser um termo que pode render múltiplas 
interpretações, sendo inclusive definido por Peirce de forma diferente que o uso Schell, o substituímos 
neste trabalho por direção de arte. A saber, Peirce trata Estética como uma das três ciências normativas 
(Estética, Ética e Semiótica) ligada essencialmente à primeiridade, é a ciência do admirável, sejam 
objetos, comportamentos ou quaisquer signos. 
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games. Desta forma, quando falarmos em linguagem de games, passaremos a 

considerar, a partir deste ponto, as matrizes sonora, visual e verbal dentro dos 

elementos Direção de Arte, Narrativa, Mecânica e Tecnologia. 

Note, na figura 6, que todos os elementos estão interligados. Isto significa que, 

eventualmente, um ultrapassará a fronteira do outro, interferindo na maneira como ele 

é percebido ou desenvolvido. A linguagem dos games flui entre eles, variando sua 

importância de acordo com gênero, tempo e direção de cada jogo. 

Figura 6 - A tétrade elementar dos games. 

 

Fonte: Schell, 2011. Reprodução e adaptação nossa. 

Destas, a Tecnologia é a única que não é capaz de se comunicar sem o apoio 

das outras. Ela é, todavia, a base sobre a qual as demais se constroem e um elemento 

importante que determina o que se pode ou não fazer na comunicação de um game. 
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1.2.1 Direção de arte 

A camada direção de arte quase sempre é a mais visível ao jogador. Aborda 

estilos de personagens e cenários, arte conceitual, efeitos e trilha sonora, narração, 

elementos bi e tridimensionais, environment design e interface. Aparência, sons e 

sensações, todas as decisões são tomadas visando atingir um objetivo específico no 

game. 

Na matriz sonora, trilhas e efeitos podem representar o sentimento geral de um 

personagem, a velocidade do mundo, se se passa em um tempo passado ou futuro, 

se o pano de fundo é fantástico ou realista, se possui um tom épico, se pertence a 

esta galáxia. O timbre de voz do ator escolhido para representá-lo pode também estar 

ligado à direção de arte. 

Na matriz visual, absorvemos o quanto o mundo do game busca se parecer 

com o nosso, se é uma caricatura dele ou se uma visão romantizada. Cada elemento 

da interface pode se encaixar naturalmente na temática do mundo ou se destacar 

sobre ele. O jogador pode assumir uma visão em primeira pessoa para aumentar sua 

imersão ou uma câmera onisciente do topo de todo o cenário. 

A série Overwatch usa a matriz visual em favor de sua direção de arte (figura 

7). A tecnologia de sua época permitiria a criação de personagens mais próximos da 

realidade, mas a direção de arte do game optou por proporções e cores mais próximas 

dos quadrinhos para uma melhor adequação ao tema do jogo, baseado em super-

heróis futuristas. 
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Figura 7 - Overwatch (2016-2020) usando a matriz visual em favor de sua DIREÇÃO DE ARTE. 

 

Fonte: divulgação, 2019. 

Na matriz verbal, o estilo de fala de um personagem pode indicar elementos 

estéticos demandados pela direção de arte, como idade, ascendência ou 

enquadramento social. Todas as matrizes combinadas aqui podem representar o 

resultado das escolhas da direção de arte, sobre como o mundo deve parecer ao 

jogador, sobre o que ele deve sentir sobre cada personagem, ou mesmo sobre os 

menus e telas intermediárias. 

A camada direção de arte está ligada à camada da tecnologia, que dará as 

limitações e possibilidades sensoriais do game. Também à narrativa, corporificando 

nos elementos do jogo cada um dos elementos narrativos propostos. E à camada 

mecânica, que representa o mundo através do qual a direção de arte foi definida. 
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1.2.2 Mecânica 

A camada mecânica pode ser ilustrada com um exemplo nosso: 

 

Para se jogar este jogo, é necessário dispor de um tabuleiro de 64 casas alternadas, 

dispostas em oito linhas e oito colunas. Dois jogadores se alternam em turnos, 

buscando fazer com que qualquer uma de suas peças assuma a posição da peça 

principal do outro. As dezesseis peças de cada um vêm em tipos e se movem de 

forma diferente. Algumas só se movem na diagonal, outras em linhas retas, outras 

desenhando uma letra ‘L’, outras só andam uma ou duas casas por vez. Há ainda 

uma peça especial que se move em qualquer direção, além da peça principal, que 

se move em qualquer direção, mas apenas uma casa por vez. 

 

O texto descreve como se jogar uma partida de xadrez. Foi removido dele, ao 

máximo, qualquer referência visual, tecnológica ou narrativa do jogo. Até o formato 

das peças foi removido, pois definir isto cabe à direção de arte. Toda a descrição 

acima corresponde à mecânica. Essencialmente, é o conjunto de regras criadas pelo 

game designer para tornar o jogo um jogo. 

Na matriz sonora, trilhas podem propositalmente colocar o jogador em alerta 

ou relaxamento, anunciar se deve preparar seu equipamento para enfrentar inimigos 

regulares ou um desafio final. Efeitos sonoros podem indicar se a decisão está correta 

ou não, se um golpe acertou o inimigo ou não, se ele se aproxima ou se prepara um 

contra-ataque, se a recompensa recém recebida foi boa, ótima ou espetacular. Alguns 

games possuem sua mecânica inteira baseada em sons, dispensando vídeo. Outros 

ainda podem ser tão estruturalmente detalhados que permitem a um jogador cego 

jogar junto a outro de visão regular. 

Na matriz visual, uma distinção de posicionamento pode indicar ao jogador que 

personagens pertencem ao seu time ou ao adversário. Escolhas na paleta de cores 

demonstram quais personagens podem ser aliados. Elementos brilhantes podem 

indicar itens a serem coletados ou caminhos a seguir. Elementos de HUD possuem, 
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inclusive, mais função à mecânica que à direção de arte e indicam desde status atual 

do jogador às instruções do que fazer a seguir. Mesmo a escolha de ângulo de 

inclinação de um terreno pode indicar se o personagem pode ou não acessar uma 

área. 

Super Bomberman 2 (1994) usa a matriz visual em favor de sua mecânica 

(figura 8). Os personagens podem caminhar apenas pelas áreas verdes, enquanto os 

blocos de tijolos cinza só podem ser ultrapassados quando explodidos e os blocos 

cinza maciços são indestrutíveis. Itens coletáveis apresentam cores mais saturadas e 

brilhantes que o cenário. As cores das bombas indicam qual personagem as colocou 

em cada lugar. 

Figura 8 - Super Bomberman 2 (1994) usando a matriz visual em favor de sua MECÂNICA. 

  

Fonte: fotograma. 

Na matriz verbal, pode-se apresentar as instruções do game através de 

instruções escritas ou narradas. Personagens que falam idiomas diferentes podem 

designar grupos diferentes do jogador, sejam inimigos ou aliados. Em outros casos, a 

própria linguagem verbal é motriz da mecânica de um jogo, como nos jogos caça-

palavras ou forca. 
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A Mecânica está ligada à direção de arte para tomar forma no mundo. À 

narrativa para contar a lógica que rege seu círculo mágico. À tecnológica para que 

tenha uma plataforma representativa, tanto limitadora quanto possibilitadora. 

 

1.2.3 Narrativa 

Sobre a camada Narrativa, é um exercício curioso buscar por um jogo que não 

tenha narrativa alguma. É claro, quando falamos em narrativa, comumente 

associamos a jogos de história memoráveis, com diálogos vastos e dublagens 

performáticas. Todavia, jogos como Shadow of Colossus (2005) e Journey (2012) são 

capazes de narrativas complexas sem que se pronuncie palavra inteligível durante 

toda a história. Space Invaders (1978) narra uma batalha de defesa espacial com sua 

limitada capacidade visual, mesmo o xadrez fala de uma batalha entre dois exércitos 

que precisam defender seu rei. 

A matriz sonora comumente se alia à verbal nos jogos mais recentes para 

contar histórias narradas. Mas além disso, a trilha sonora pode evoluir junto com a 

narrativa para indicar a evolução da jornada do herói. Outros eventos importantes à 

narrativa podem existir apenas porque ouvimos um som característico, como uma 

tempestade que se inicia em outro cenário, mesmo que não a vejamos. 

A narrativa também pode ser contada através da matriz visual. Se um 

personagem possui muitas marcas em sua armadura a narrativa pode sugerir que ele 

passou por várias batalhas. Uma única fada com oito asas em um grupo de fadas que 

só possuem quatro pode indicar um status diferente ou uma classe diferente de fada. 

Um ambiente urbano tomado pela selva e pela ferrugem é um cenário pós-

apocalíptico comum nos games. Há, inclusive, um profissional na indústria 

encarregado de contar história através dos ambientes, o environment designer. The 

Last Of Us (2011) é um exemplo que usa a matriz visual desta forma, em favor da 

narrativa (figura 9). Um olhar mais demorado na cena e podemos supor o histórico do 

local a partir da composição visual da cena. 
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Figura 9 - O environment design de The Last Of Us (2011) usa a matriz visual em favor da 
NARRATIVA. 

 

Fonte: The Last Of Us artbook. 

A narrativa não se limita a textos e vozes, mas faz uso de todos os recursos do 

game para contar histórias. Ela se conecta à direção de arte, sua parceira não verbal 

na representação de histórias. À mecânica, através dos procedimentos que 

representam a narrativa. À tecnologia, que lhe concede a plataforma para narrativa 

interativa. 

 

1.2.4 Tecnologia 

A camada Tecnológica é a menos visível do game na maioria dos gêneros. 

Trata das possibilidades e limitações que um game pode alcançar dadas as 

tecnologias usadas na sua produção e não pode se manifestar em um jogo sem as 

demais. Historicamente, este elemento está fortemente relacionado ao 

processamento gráfico dos videogames. E apesar de se ter uma expectativa da 

qualidade visual que os games devam ou possam atingir, há sempre os casos que 

extrapolam a métrica. Crysis (2007), representou um marco visual em seu 

lançamento, fazendo uso de tecnologias que o colocaram muito além do patamar 

esperado para representação visual realística. Mas a camada tecnológica não se 
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restringe a gráficos. A cada geração, vemos as fabricantes lançarem novas interfaces 

de interação. Óculos de realidade virtual, telas touchscreen, acelerômetros, 

giroscópios. São todas tecnologias que interferem na forma como interagimos com os 

games e, portanto, podem mudar a forma que um jogo deve se comunicar. 

Ainda assim, a matriz visual da linguagem é a que se relaciona com a camada 

tecnológica de forma mais latente. Por mais realista que seja um game visualmente, 

é justamente sua limitação tecnológica que ainda, em muitos momentos, nos permite 

distinguir que o que estamos vendo é um game e não um filme ou gravação. As 

possibilidades que a tecnologia corrente traz à representação visual em um game são, 

portanto, fundamentais à sua linguagem. 

Crysis (figura 10), através da matriz visual, mostra novas patamares da 

tecnologia. Ele estabeleceu um marco na capacidade dos videogames em representar 

realismo gráfico, tornando mais difícil diferenciar games e filmes. Outros elementos 

de linguagem, no entanto, evidenciam se tratar de um jogo, como a câmera em 

primeira pessoa sobre a arma e os elementos de HUD abaixo à direita. 

 Figura 10 – Crysis, através da matriz visual, mostra novas patamares da TECNOLOGIA em 
2007. 

 

Fonte: divulgação. 



48 

 

Já as matrizes sonora e verbal hoje estão menos relacionadas à capacidade 

tecnológica do game. Se antes a quantidade reduzida de canais limitava as 

possibilidades de sons dos games, o que permitia usar pouca ou nenhuma narração 

e sons artificiais, hoje se tem uma liberdade similar à do cinema. Logicamente, ainda 

dependemos de uma interface de som que pode variar11. De alto-falantes da TV a 

headsets de multicanais, a ampla gama tecnológica também pode trazer níveis 

diferentes de imersão sonora. Por exemplo, games em primeira pessoa podem indicar 

visualmente eventos que ocorrem atrás do personagem, antevendo que o jogador não 

terá equipamento de som adequado para perceber som em várias direções. 

A tecnologia empregada em um game está, desta forma, ligada, à mecânica e 

à direção de arte pelas possibilidades de representação que as trás. Também se liga 

à Narrativa através de suas possibilidades imersivas, que permitem ampliar a 

quantidade de conteúdo através de capacidade de processamento, memória e de 

seus periféricos auxiliares. 

 

1.2.5 Procedimentos 

Até este ponto, buscamos esclarecer como games usam as matrizes visual, 

sonora e verbal como intermédio para sua direção de arte, mecânica, narrativa e 

tecnologia. Mas o que não está explicitado ainda pela relação entre a tétrade de Schell 

e as matrizes da linguagem e do pensamento, mas que é fundamental a este trabalho, 

é a capacidade dos jogos de se manifestar através de procedimentos. 

Não como um componente novo às matrizes, mas como algo que depende 

delas para ser executado. Não como um novo elemento à tétrade elementar, mas 

como algo que se constrói dentro e através dela. Também não se deve entender 

procedimentos como formas escassas de se realizar uma tarefa, uma perspectiva fácil 

visto que só vemos um procedimento quando o desafiamos. 

                                            

11 Para um aprofundamento da evolução tecnológica dos games ao longo das gerações recomendamos 
o capítulo 2 de Da Luz (2010, p. 78) 
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Uma loja pode oferecer uma política de troca de produto em até sete dias após 

a compra. Quando um cliente tenta devolver o produto, mas esquece a etiqueta, a loja 

pode se recusar recebê-lo, alegando que isto violaria o procedimento. Da mesma 

forma, outro cliente que comprou o produto, não o deslacrou durante a primeira 

semana e o abriu apenas no oitavo dia para descobrir que o produto veio com defeito, 

com certeza, esbarrará nos procedimentos da loja. Isto, todavia, não significa que 

procedimentos são limitados, mas que estes exemplificados foram projetados com 

limitações graves. A mesma loja poderia acrescentar a seus procedimentos algumas 

exceções, regras que se antecipem sobre casos de produtos devolvidos sem etiqueta 

ou em estado novo, mas fora do prazo. Isto seria pensar nos procedimentos de forma 

inteligente e ampla. 

Procedimentos também são parte essencial dos artefatos digitais. Há um 

procedimento para ligar e desligar, para instalar novos softwares, para realizar 

compras online. Interagimos com computadores, caixas eletrônicos e jogos através 

de seus procedimentos, entendendo e respeitando suas regras de execução, tarefas 

e ações que podem ou não ser executadas. Podemos esperar que os procedimentos 

de um videogame ou de um sistema digital qualquer sejam mais simples ou 

complexos, mais preventivos ou não a situações de erro, mais ou menos limitados. 

“Procedimentalidade é a principal atribuição do computador, a qual cria significado 

através da interação entre algoritmos” (Bogost, 2010, n.p). 

Um sistema que sempre retorna à tela inicial quando o utilizamos 

inapropriadamente tem potencial expressivo. Ele nos diz, sem necessidade de 

linguagem verbal, que utilizamos de maneira inapropriada. Enquanto pensamos nas 

regras como limitadores ao comportamento, esta imposição de restrições também cria 

significado. O exemplo dos procedimentos ligados à devolução do produto em até sete 

dias, no entanto, pode ilustrar que procedimentos podem ser entediantes ou irritantes, 

mas os games os utilizam a todo momento como parte de sua experiência. Fullerton 

e Zimmerman (2014, em tradução nossa) definem procedimentos como “os métodos 

do jogo e as ações que os jogadores podem tomar para atingir os objetivos do jogo”. 

Ou seja, jogadores estão sujeitos, experimentam e agem sobre ou de acordo com os 

procedimentos ininterruptamente, que tomam corpo e adquirem significado através 

dos elementos de linguagem do game. 
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Megaman X (1993) nos dá um exemplo desta aplicação dar instruções 

procedimentais ao jogador que seu avatar pode escalar paredes. Ele cria uma 

situação em que o personagem fica preso, forçando o jogador a testar novas maneiras 

de sair em um espaço apertado (figura 11). Há um buraco mortal ao avatar no centro, 

o que o impele também a pular para evitá-lo. As combinações de pulo em um espaço 

apertado fazem com que o jogador, em um acidente esperado, pule em uma parede 

em dado momento, na qual seu personagem automaticamente se prende. 

Pressionando novamente o botão de pulo, ele pode subir um pouco mais, até escalar 

a parede totalmente e fugir do confinamento. Neste caso, apenas os procedimentos 

programados, sem verbalidade, foram suficientes para comunicar a existência de uma 

habilidade e em que circunstâncias deve-se usá-la. 

Figura 11 - Fotogramas de Megaman (1996) utilizando seus procedimentos internos para ensinar. 

   

Fonte: fotomontagem nossa a partir de sequência de fotogramas 

Dentre os conhecimentos que serviram como pré-requisito para superar este 

simples obstáculo estão: noções básicas de comandos com o joystick, mecânicas 

previamente aprendidas, noção das regras de física do mundo, paletas de cores que 

indicam quais elementos são ou não interativos e retorno sonoro para colisões. Em 

outras palavras, todos os elementos da tétrade elementar cooperam para estabelecer 

a forma particular com que o game se comunica, sua linguagem. 

Como se verá neste trabalho, há procedimentos capazes de argumentar sobre 

questões internas e externas ao game, que podem se posicionar sobre o seu mundo 

ou mesmo sobre o nosso. Mas nem todos os procedimentos são expressivos como a 

literatura ou a arte. No geral, procedimento são capazes de limitar e expandir o campo 
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de possibilidades de um jogo apenas nos ensinando como eles funcionam. 

Procedimento, mesmo em game, é informação materializada a partir de uma 

linguagem particular. 

Mas ainda que nosso exemplo demonstre como o jogo informa, mesmo sem 

aparentemente se posicionar a respeito disso, cabe considerar que “o ato de informar 

não existe em estado puro e serve antes a convencer e a persuadir do que a si próprio. 

A linguagem é assim instrumento de informação, mas basicamente de argumentação” 

(Mosca, 1996, p.26). 
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2 PERSUASÃO 

 

2.1 Persuasão Procedimental 

Em Sea of Thieves (2016), a desenvolvedora Rare propõe a qualquer jogador 

se lançar no mar e experimentar a vida como um pirata. O jogo oferece um mundo 

aberto online composto por um vasto mar para navegar e um conjunto de ilhas e 

arquipélagos para explorar. É possível usar mapas para encontrar tesouros 

enterrados, batalhar contra navios inimigos de outros jogadores, combater tripulações 

de piratas mortos-vivos, defender-se dos tentáculos de um kraken, formar alianças 

piratas e comercializar os espólios da exploração assumindo um pirata em Primeira 

Pessoa12. Partindo-se em uma corveta sozinho, em dupla, trio ou quarteto em um 

galeão, o game oferece entretenimento para vários tamanhos de tripulação. 

Na figura 12, à esquerda, um jogador olha o mapa do tesouro, outro cava e o 

terceiro entretém o grupo tocando um instrumento. À direita, um jogador assume o 

timão enquanto os outros se revezam nas demais funções do barco. 

Figura 12 - Aventura em Sea of Thieves (2016). 

 

Fonte: Fotomontagem nossa a partir de imagens de divulgação. 

 

O jogo inicia sem tutorial de mecânicas básicas e com o mínimo de HUD em 

tela, explorar a ilha em que começamos e falar com os NPCs traz pouca informação 

                                            

12 Gênero de jogos em que a câmera é posicionada de tal modo que vemos o mundo pelos olhos de 
do avatar, assumindo a visão em primeira pessoa. Não vemos seu corpo inteiro, normalmente apenas 
suas mãos e instrumentos que o personagem possa segurar. 
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sobre como jogar. É escolha dos desenvolvedores que o jogador descubra tudo quase 

que por si apenas. Mesmo as missões recebidas de alguns NPCs são propositalmente 

vagas ou misteriosas, algumas contém apenas um mapa de uma ilha com um X 

marcando um tesouro, mas nenhuma outra informação sobre a localização desta ilha 

no vasto arquipélago. É preciso também aprender sozinho a navegar, e explorar 

minuciosamente a embarcação é a única forma de se obter algumas poucas 

instruções. Aproximar-se do timão, por exemplo, exibe uma mensagem para apertar 

um botão e controlá-lo. Jogadores mais habituados à linguagem dos jogos podem 

esperar que apenas controlar o timão lhes permita controlar todo o barco, pois é um 

padrão difundido em jogos de pilotagem, mas em Sea of Thieves ele não se moverá 

antes que a âncora seja içada. E também não avançará antes que o jogador se 

aproxime das roldanas nas laterais do navio para abrir as velas. Há também outras 

roldanas que controlam a direção das velas, que devem sempre ser ajustadas de 

acordo com o sentido do vento. Se quiser saber para onde deve ir, há um mapa global 

do jogo, mas ele fica disponível apenas no porão em embarcação. Assim, o jogador 

descobre gradualmente que precisa assumir várias funções para navegar e buscar 

seus tesouros, deslocando-se sempre do timão até as velas, comparando o mapa 

abaixo à sua própria bússola, subindo o mastro para ver além das ondas e até tirando 

água com um balde quando há tempestade. Este desafio multitarefa faz parte da 

mecânica do jogo e reside nele grande parte da experiência de entretenimento. 

Velejar em Sea of Thieves é, em muitos aspectos, uma simulação de 

navegação com regras próprias. É compensador e satisfatório ao jogador solo vender 

os tesouros encontrados após assumir tantas tarefas complexas. Entretanto, a 

dificuldade aumenta consideravelmente quando os tentáculos de um kraken surgem 

ao redor da corveta, ou ainda quando um navio inimigo se aproxima para tomar o 

tesouro embarcado em batalha náutica. Nestas ocasiões, o jogador precisa, além de 

tudo, carregar e disparar os canhões, consertar furos no casco, secar o porão, apagar 

possíveis incêndios e se proteger dos disparos inimigos. Por vezes em um combate 

contra até quatro jogadores de outra tripulação. Caso seja malsucedido, seu barco 

naufraga, deixando todos os seus tesouros ainda não vendidos à deriva para o 

primeiro pirata que os encontrar. 
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Mesmo que por vezes seja mais difícil, jogadores solos não recebem nenhuma 

restrição mecânica ou de progresso em relação aos grupos, podendo perfeitamente 

realizar todas as missões sem penalidades. Mas por mais que o jogo ofereça a 

possibilidade de entretenimento, também não oferece nenhuma vantagem única a 

estes jogadores. 

Não há, por exemplo, um barco para apenas um jogador. A corveta é projetada 

para dois jogadores, possuindo a maior mobilidade e navegabilidade. O galeão 

suporta até quatro jogadores e tem o maior poder de fogo, mas demanda muito 

trabalho para navegar. O bergantim, o barco intermediário para até três pessoas, 

balanceia muito bem as vantagens de desvantagens dos outros dois. Em outras 

palavras, temos uma experiência de jogo otimizada para duplas, trios e quartetos, mas 

não há vantagens explícitas para jogadores solo. Talvez fosse possível oferecer um 

barco menor que a corveta para um jogador, mas não há esta opção. Ele precisa 

escolher uma embarcação que sempre terá ao menos um lugar vago, um lembrete 

constante de que poderia ter ajuda de um companheiro. Se entrasse em grupo, 

poderia ter auxílio nas velas enquanto se orienta pela bússola, achar os tesouros 

escondidos mais rápido, assumir os canhões em combate enquanto outro jogador 

cuida dos lemes, consertar o casco ou tirar a água do barco. Sua taxa de sucessos 

poderia aumentar. E caso desde o início do game fosse auxiliado por outros jogadores 

mais experientes, poderia pedir ajuda para aprender as complexas mecânicas do jogo. 

Jogadores que começam auxiliados por veteranos não precisam aprender sozinhos o 

funcionamento do barco ou as estratégias de combate, sua curva de aprendizado é 

consideravelmente menor.  

E assim como não há vantagens mecânicas claras em uma aventura solo, 

também não há desvantagens objetivas em se jogar em grupo, como acontece em 

outros jogos que tentam balancear ambas as modalidades. Em Battlefield V (2018), 

esquadrões de até quatro membros possuem vantagem ao se organizar para 

conquistar objetivos, mas jogadores solos podem ser mais furtivos e, por não 

depender de grupo, podem acessar facilmente veículos exclusivos para apenas um 

tripulante. Em Overwatch (2016), grupos são direcionados para enfrentar outros 

grupos que tenham o mesmo número de jogadores, balanceando também o número 

de jogadores solo em cada time. Mas Sea of Thieves não oferece desvantagens aos 
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grupos sequer na divisão dos lucros dos espólios entre os membros. A 

desenvolvedora optou por não dividir, mas multiplicar tesouros pelo número de 

membros. Ou seja, caso um tripulante venda um tesouro avaliado em 100 moedas, 

todos os membros receberão 100 moedas cada, e não uma fração proporcional disto. 

O que vemos é que jogadores solos e em grupo são igualmente bem-vindos à 

Sea of Thieves, mas também vemos que há mecanismos persuasivos para sugerir 

que o jogador solo adira às partidas com um grupo. Note-se que em nossa descrição 

quase nenhuma comunicação de matriz verbal foi descrita. Isto é, não há uma 

restrição imposta na descrição do jogo ou uma instrução clara de que jogar em grupo 

seria melhor, não há um personagem ou texto que sugira esta ideia, o game usa 

apenas seus procedimentos internos para dissuadir o jogador, usando elementos tão 

incrustados à linguagem própria dos jogos que soam despretensiosos. 

Seus mecanismos são tão meticulosos que dosam, inclusive, a intensidade do 

discurso, pois se for excludente demais os jogadores solos poderão se afastar em 

massa. Se vantajoso demais, eles não desejarão migrar para partidas em grupo. Para 

manter este equilíbrio, optou-se por se criar apenas reforços positivos. Isto é, 

nenhuma punição por se jogar solo, mas também nenhum benefício particular. 

Sugere-se que jogar em grupo é apenas mais recompensador, mas não a única 

maneira de se entreter. Na figura 13 vemos quatro jogadores colaborando para içar 

âncora bem mais rapidamente que se estivessem sozinhos. 
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Figura 12 – Colaboração de equipe em Sea of Thieves 

 

Fonte: divulgação, 2015. 

 Sea of Thieves cria um ambiente propício para que lobos solitários cogitem 

procurar amigos para uma partida em grupo, sutilmente e sem puni-los. Se de um 

lado, mostra que é possível e divertido assumir sozinho o total controle de uma 

embarcação com controles complexos. De outro, demonstra que há um novo mundo 

de descobertas e possibilidades quando se juntam amigos em um navio. O game não 

lhe oferece um NPC para auxiliá-lo em uma jornada solitária ou um barco menor, ao 

invés, sugere que há um ambiente mais completo para o entretenimento através de 

seus próprios procedimentos internos. Sea of Thieves assimila os procedimentos 

envolvidos na rotina fantástica de um pirata em busca de tesouros, ressignificando-os 

como procedimentos lúdicos próprios, acrescentando elementos que sugerem o quão 

é importante ter uma tripulação neste estilo de vida. 

O game se articula através de seus próprios procedimentos internos. Bogost 

(2008) sugere o termo retórica procedimental13 para designar esta nova forma de 

prática expressiva, tipicamente pertencente a sistemas computacionais, destacando 

                                            

13 Procedural rhetoric, traduzido aqui como retórica procedimental. É possível encontrar também a 
tradução Retórica Processual em textos em português. 
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sua natural compatibilidade com a linguagem dos games. É procedimental porque se 

refere a uma forma de se criar, analisar ou entender os procedimentos – os métodos, 

técnicas e lógica em que se pauta um sistema. É retórico porque é uma forma efetiva 

de expressão persuasiva. “Retórica procedimental é a prática de persuadir através de 

procedimentos em geral, computacionais em particular.” (n.p, tradução nossa), e sua 

aplicação vai além do exemplo absolutamente auto referencial de Sea of Thieves. 

A perspectiva de Bogost adiciona reflexões importantes sobre a linguagem dos 

games e sua forma particular de se comunicar. Assim como a diferença fundamental 

entre vídeo e fotografia é o movimento, o que distancia vídeo e videogame é a 

interatividade. Reside aí a base dos videogames em representar, explicar e criar 

procedimentos tão bem, porque mostram com complexidade de imagem e movimento 

as mecânicas com as quais o jogador pode interagir enquanto se entretém. Claro que 

o poder de comunicação da plataforma já é percebido há tempos, basta que se 

observe a longevidade da discussão que busca relacionar videogames a 

comportamentos violentos dos jogadores. Por isso, a retórica procedimental de Bogost 

não se prende à forma do jogo se expressar sobre si próprio e seu universo, como o 

exemplo de Sea of Thieves pode sugerir. Videogames podem lançar argumentos 

sobre os mais diversos temas da vida em sociedade através dos mesmos 

procedimentos. Expandir os horizontes da análise a outros games com potencial 

retórico pode revelar, em seu cerne, argumentos políticos, sociais, religiosos, 

econômicos e ideológicos, mas é importante destacar que ela se difere da retórica 

verbal ou visual, por exemplo. 

Um game ambientado na guerra inevitavelmente trará imagens bélicas, de forte 

teor político. Se o enredo do game contar a vitória de uma nação sobre outra, mesmo 

que metaforicamente representadas, dificilmente teremos uma narrativa não 

enviesada, que não mostre uma luta do bem contra o mal, do certo contra o errado. A 

retórica verbal provavelmente servirá à nação que expurgou o mal que a outra 

representa, cuidando para que cada personagem do lado vencedor seja justificado, 

em contrapartida aos adversários viciosos. A retórica visual, por sua vez, trará 

referências que reiteram o enredo, ilustrando o manto da virtude sobre os heróis e o 

da maldade sobre os vilões. Ambas as retóricas não são novidade, sabemos que a 

verbal teve seu apogeu, inclusive, na antiguidade clássica. Mas a retórica 
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procedimental oferece uma nova perspectiva de análise, através da qual podemos 

elucidar como um game pode criar um argumento sobre o mesmo assunto por 

procedimentos.  

Quando o jogo não intenta criar um argumento usando imagens ou textos, mas 

usando seus próprios procedimentos, é mais difícil captar que a experiência constrói 

um argumento. Além disso, como vimos, o videogame tem fim em si mesmo e é um 

sistema fechado, com regras próprias, o que torna mais difícil perceber o argumento 

pelo procedimento. Bogost observou pela primeira vez a retórica procedimental como 

fenômeno em Animal Crossing, da Nintendo EAD, cuja narrativa não propõe ser 

parcial sobre qualquer aspecto fora do jogo, tampouco que poderia oferecer uma 

crítica de caráter sócio-político.  

 Neste jogo infantil ambientado em um pacato vilarejo habitado por animais 

personificados, o jogador é um recém-chegado e precisa apenas se adaptar à vida 

local da comunidade praticando atividades simples, como pescar, caçar insetos e 

ajudar os moradores. Ele recebe dinheiro por cada tarefa cumprida e pode usá-lo 

como quiser no game. Seu sistema de microeconomia é cíclico e simples, o jogador 

trabalha para comprar itens ou aumentar a casa, então trabalha mais para comprar 

mais itens ou aumentar a casa novamente, até obter uma mansão luxuoso no vilarejo 

pacato. Mas enquanto a criança entra nesse ritmo agitado de consumo, trabalhando 

para sustentar o estilo de vida de seu avatar, os demais moradores da vila nunca 

mudam. Eles mantêm suas mesmas casas, o mesmo estilo de vida e, sobretudo, 

aparentam sempre uma felicidade singular em seu modo de vida. 

Bogost observou um discurso contundente no contraste entre personagens 

felizes na simplicidade contrárias ao jogador em ritmo acelerado de consumo. Viu que 

a evolução no game em si oferece gradualmente um contraste entre felicidade e 

consumismo, um discurso materializado nos personagens, do qual seu próprio filho 

era consumidor. 

A lista do autor cresce após este estudo, variando entre gêneros e temas 

discutidos. Spore (2008), por exemplo, propõe ao jogador evoluir um organismo 

unicelular seguindo a seleção natural até transformá-lo em uma forma de vida 

complexa e inteligente, lançando, inevitavelmente, um argumento contrário ao 
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criacionismo. Bully (2006), usa um ambiente escolar tipicamente estadunidense com 

recorrente prática de bullying para satirizar o sistema de ensino do país. McDonalds, 

da Molleindustria (2006), argumenta procedimentalmente sobre ética em fast foods ao 

permitir que o jogador gerencie comunicações corporativas. America’s Army (Exército 

dos Estados Unidos, 2002), jogo de tiro encomendado pelo exército do Estados 

Unidos usado na promoção do recrutamento e nas relações públicas, que constrói o 

soldado nacional sob uma perspectiva heróica. Todos são exemplos práticos de 

retórica procedimental e somente o último pode ser considerado um advergame. 

O autor, no entanto, reconhece que o termo retórica pode causar 

entendimentos dúbios sobre sua proposição, admitindo que o significado e o valor 

social da expressão variaram bastante ao longo dos séculos, desde sua origem, 

transitando entre uma prática social admirável a ornamentos de discurso pejorativos. 

Por esta razão, e porque pretendemos fazer uso de outras modalidades retóricas para 

construir nossa análise, partiremos deste ponto a estudar o conceito geral de retórica. 

 

2.2 Base Retórica 

Expor aquilo que pensamos significa, frequentemente, tentar convencer nosso 

interlocutor sobre nosso ponto. Afinal, não somos indiferentes ao ouvinte. Expomos 

ideias porque queremos que acreditem nelas, do contrário, por que nos daríamos ao 

trabalho de organizar pensamentos em palavras para que outro nos entenda? 

Ao tentar convencer nosso interlocutor também tomamos posição sobre o tema 

em debate. Hoje vai fazer frio (ou não vai). Cartas são melhores que e-mails. O homem 

certamente descende do macaco. Fazemos isso tomando que nossas conclusões são 

verdadeiras, científicas, justas ou, ao menos, razoáveis. Estamos a todo momento 

argumentando, concluindo, persuadindo, desde que, claro, haja uma ideia a ser 

exposta e defendida, bem como alguém disposto a ouvi-las (Perelman, 2014. Savian 

Filho, 2015). Obviamente, não há uma única forma de se conduzir uma discussão ou 

se defender um ponto. É comum que lembremos posteriormente de um argumento 

que teria sido útil, ou percebermos que contamos a história em uma ordem pouco 

convincente, ou ainda que assumimos um tom inadequado, que deixou o argumento 

inverossímil e que deste ponto em diante perdemos a credibilidade do interlocutor. A 
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persuasão, o bem falar, a eloquência, são temas que pertencem à nossa sociedade e 

cotidiano, mas que não são exclusivos de nosso tempo. 

Ao longo dos séculos, várias disciplinas se dedicaram a estudar o argumento e 

a persuasão. Cada uma orientada a um aspecto específico da criação de discursos, 

cada uma servindo ao espírito de seu tempo. A retórica, de que trata este tópico, é 

uma destas áreas que buscou compreender e desenvolver a persuasão, atravessando 

historicamente momentos de profundo debate, bem como de esquecimento e rejeição. 

Ela foi fundamental à sociedade ateniense clássica, que a desenvolveu e estudou 

incrustada à sua própria organização social. Mas também foi relegada posteriormente 

por vários motivos, desde por uma negação pela sua impaciência por conclusões no 

período clássico – que frequentemente se antecipava sobre a verdade – até sua 

incompatibilidade com o racionalismo do século XIX, sobretudo porque neste período 

se dedicava à ornamentação de discursos, enfeites para a ideia e exercício verbal. 

Entretanto, da metade do século XX em diante, a vimos renascer através de 

pensadores que propuseram novas abordagens sobre a retórica, atualizando sua 

teoria às novas formas de comunicação enquanto buscam entender melhor como 

funciona a persuasão em uma sociedade cada dia mais conectada. Evidentemente, é 

perceptível que estes estudos não a tornaram unanimemente aceita, principalmente 

popularmente. A palavra retórica é entendida de forma até pejorativa, uma defensora 

de discursos vazios ou mentirosos, porém convincentes (Bogost, 2010). 

É provável que o leitor tenha uma definição, mesmo que vaga ou em termos 

gerais, do que significa retórica. Ela pode estar mais ou menos ligada à uma definição 

acadêmica, dependendo de seu interesse no assunto antes desta leitura. Mas 

independente disso, é bem possível que esta definição também esteja acompanhada 

de um juízo de valor, seja positivo ou, mais provável, negativo. Para ilustrar nosso 

ponto, perguntamos a uma pequena amostra de entrevistados, em sua opinião, o que 

é retórica, e ouvimos respostas significativamente distintas. Muitas restringiam a 

definição à expressão “pergunta retórica”, que seria uma pergunta cuja resposta o 

orador já conhece, mas que ainda assim a faz para “ensinar” ou “persuadir” o 

interlocutor, sinalizando um tom positivo para ensinar e negativo para persuadir. 

Algumas definiram retórica como o conhecimento de um indivíduo sobre um assunto, 

como ele sendo o detentor de um conhecimento que busca maneiras de transmitir, 
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em outras palavras, uma definição nobre em que o orador lança recursos para melhor 

ensinar. Enquanto outras ainda a indicavam como uma forma de aumentar a 

credibilidade de um argumento, mesmo que seja falso, buscando o convencimento 

sobre a verdade. E dentre os juízos, o negativo foi o mais frequente, corroborando 

com sua aceitação desde o século XIX.  

Talvez por essa confusão histórica do termo, verificamos que para a maioria 

dos entrevistados foi difícil sintetizar um significado, mas quase todos ligavam retórica 

à persuasão, direta ou indiretamente. Ainda, vimos a retórica também constantemente 

restrita à oralidade, ainda que hoje a estudemos em outros formatos. Mas fazendo um 

exercício de união e filtragem das definições recebidas, como que costurando uma 

colcha de retalhos, condensaríamos o entendimento de retórica numa maneira de se 

articular oralmente em prol da persuasão. Esta seria uma definição em si justa, a 

retórica trata de articulação, de persuasão e de oralidade, mas também trata de outras 

palavras-chave e meios de manifestação, logo seria uma acepção incompleta. Ainda 

assim, esta definição imperfeita é um bom começo para entender que um orador 

admirável poderia tanto argumentar em prol da verdade quanto usar silogismos para 

corromper o interlocutor, podendo ser um indivíduo fechado em seu próprio ponto de 

vista, do qual tenta convencer quem se predispor a ouvi-lo. E entre as duas figuras, a 

do indivíduo manipulador e a que inspira à verdade há espaço ainda para muito cinza. 

Esta discussão sobre a natureza do valor da retórica já se fez na Grécia 

clássica também. A sociedade ateniense tinha vocação para o discurso. A eloquência 

era uma qualidade desejada por todos os cidadãos que desejavam ter papel político, 

sendo uma era de grandes oradores, como Péricles, que vemos homenageando 

soldados mortos na guerra do Peloponeso que, em sua retórica, deram a vida por 

Atenas (figura 14). Foi a era dos sofistas, oradores hábeis que ensinavam a arte da 

oratória a quem interessasse (e pagasse). Eles eram estudiosos e admiradores de 

belos discursos, que se preocupavam mais com sua forma que com o 

comprometimento de seu conteúdo com a verdade. Ter uma boa oratória em Atenas 

não era apenas questão de status social, mas também de sobrevivência em alguns 

casos. Isto porque o sistema penal ateniense era muito mais direto que o 

contemporâneo. Se um cidadão fosse levado a julgamento, cabia a si próprio (ou a 

algum amigo dotado de boa fala) sua defesa diante de um júri popular. Não lhe era 
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garantido legalmente um defensor especializado, como hoje. E qualquer cidadão 

homem ateniense poderia falar em seu julgamento, o que poderia ser um grave 

problema se o acusado não estivesse apto a discursar convincentemente para se 

defender. Assim, na Atenas clássica, ter uma fala bem articulada poderia ser 

fundamental não só à promoção pessoal, mas à vida e liberdade em sociedade. 

Figura 14 - A Era de Péricles, de Philipp Von Foltz (1853). 

 

 Fonte: AKG Images, sob o título Le Siècle de Périclès. 

Entretanto, nem a alta demanda por sofistas tornava sua atividade bem vista 

em toda a sociedade grega. Enquanto em Atenas reinava a loquacidade, em que mais 

interessavam as palavras do que a inteireza do seu conteúdo, em Esparta se dava 

especial atenção ao laconismo, que prioriza a verdade sobre a beleza do discurso. 

Esta distinção de valores depõe moralmente hoje contra a tradição oratória ateniense. 

Não à toa, hoje a própria expressão sofismo é muito mais pejorativa que palavra 

retórica. 
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Platão e Aristóteles trataram a questão da oratória em seus estudos. Como já 

ilustrado, retórica, neste período, significava basicamente discursar em público de 

forma persuasiva (Perelman, 2014. Bogost, 2010). E ambos buscavam debater formas 

de apresentar argumentos convincentemente além da aplicação jurídica, expandindo-

as para qualquer categoria de discurso, que os atenienses tanto amavam. Platão, ao 

apresentar um diálogo entre Sócrates e Fedro, estabelece um tratado para as bases 

de um bom discurso. 

Sócrates: Fizeste muito bem em me ter lembrado isso! Julgo, se não estou 
enganado, que todo discurso deve começar pelo <<preâmbulo>>. Pretendes 
referir-te aos ornamentos da arte? 

Fedro: Sim 

Sócrates: Em segundo lugar vem a <<exposição>> e, logo depois, os 
<<testemunhos>> a ela referentes; em terceiro lugar, vem as provas e em 
quarto lugar, as <<probabilidades>>. Se também não me engano, segundo 
dizia o grande Bizantino, o grande cinzelador de discursos, as <<provas>> 
devem apoiar-se num <<suplemento de prova>>, isto é, uma confirmação e 
dedução. 

Fedro: Por acaso referes-te ao grande Teodoro? 

Sócrates: Que pergunta! Ele mesmo disse que uma acusação, ou uma 
defesa, exige uma refutação. Também o magnífico Eveno de Paros inventou 
a <<alusão>> e o <<elogio indirecto>> e há quem diga que também se refere 
à <<censura indirecta>>, utilizando versos mnemotécnico! Que homem 
admirável, com efeito! [...] Mas falemos agora da maneira de terminar o 
discurso. Há quem chame de <<recapitulação>> à parte final, muito embora 
também haja quem lhe dê outro nome…  (Platão, 2000, p. 103). 

Se extrairmos do diálogo, temos que, para um bom discurso, na ordem que 

segue: 

1. O orador começa com uma introdução ou preâmbulo (prooemion) 

2. Expõe os eventos (diegesis) 

3. Apresenta provas e evidências (pistis) 

4. Demonstra probabilidades relacionadas às evidências (epipistis) 

5. Refuta os argumentos em contrário (elenkhos) 

6. Apresenta uma conclusão, que inclusive recapitula os argumentos 

(epanodos). 



65 

 

Entretanto, apesar de amplo, o tratado de Platão estabelece uma estrutura de 

menor utilidade a outros oradores profissionais não juristas, e é ainda hoje uma boa 

base arguitiva para um advogado ou promotor que busca embasamento para defender 

uma tese. Ela sugere que orador esteja apoiado em argumentos contundente, pois 

apresentará provas e evidências acerca deles, bem como irá refutar os argumentos 

em contrário. Esta em si é uma modalidade de retórica chamada de retórica técnica e 

se baseia em princípios, diferente da retórica sofista se baseava em demonstração e 

prática (Bogost, 2010). 

O tratado de Platão também nos permite aprofundar um pouco mais nossa 

reflexão semântica ao criar uma pequena distância entre retórica e a simples 

argumentação. Na estrutura sugerida, o orador divide sua argumentação em duas 

etapas e refuta argumentos contrários em outra, mas isto é apenas uma parte do bom 

discurso. Isto porque ao argumentar buscamos construir uma afirmação lógica, 

normalmente baseada em fatos. Criamos daí um discurso que busca a razão como 

base justificativa. O discurso retórico clássico, por sua vez, se preocupa em estudar a 

persuasão como um todo, incluindo elementos que possam influir sobre as emoções 

do interlocutor. Em um debate, o verdadeiro pode ser vencido pelo verossímil 

conforme a habilidade dos oradores. Portanto, mesmo que o orador defenda a 

verdade, valer-se de uma boa retórica lhe garante que o interlocutor também a aceite. 

A retórica busca reforçar a credibilidade da argumentação. “O intuito da retórica é 

convencer e, para isto, a mera exposição de fatos é insuficiente” (Kobs, 2012, p. 13). 

Naturalmente, um discurso retórico poderia também tornar crível uma 

inverdade. Acerca disto, Platão exemplifica, no mesmo diálogo, uma contraposição 

entre dois oradores, um que defende uma verdade que parece pouco crível e outro 

que apoia uma mentira que soa verossímil. O que ocorre se a mentira soar mais 

verdadeira que a própria verdade? Sócrates levanta que, neste caso, se o defensor 

da verdade contar sua versão de forma integral, incluindo detalhes que não soem 

plausíveis, correrá o risco de ser desacreditado, uma vez que sua versão será 

duvidosa. Adiante, se orador opositor for hábil, poderá fazer a mentira soar concebível 

aos ouvidos dos interlocutores, causando a derrota da verdade. Assim, prevalecerá a 

mentira, e isto se atribuirá a incompetência discursiva do primeiro orador. Mas em 

outro cenário em que o detentor da verdade deseja, também, parecer verossímil aos 
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interlocutores, ele poderia ocultar a parte inverossímil de sua história, garantindo a 

prevalência da verdade. No diálogo, Sócrates conclui: "Eis, por conseguinte, o que 

declaro solenemente: nem por isso, [aquele] que estiver de posse da verdade a 

conseguirá impor sem a arte da persuasão. (Platão, 2000, p. 89). 

A retórica, então, seria importante para que se fizesse prevalecer a verdade, 

mesmo diante um opositor hábil. Mas disto dependeria, obviamente, a astúcia do 

orador, que munido da verdade teria o argumento mór na discussão. O discurso não 

seria apenas verdadeiro, mas também eloquente, logo a verdade se estenderia até o 

entendimento do interlocutor. 

Aristóteles aprofundou e discutiu imensamente os estudos sobre retórica, 

debruçando-se também sobre relação entre a persuasão e verdade. É com ele que o 

discurso foi dissecado em sua estrutura e funcionamento. Numa discussão sobre o 

valor de fatos subjacentes em um tribunal, afirma que um discurso persuasivo 

baseado em mentiras não poderia sobrepor outro que fosse verdadeiro e tão 

persuasivo quanto diante do júri. Um discurso verdadeiro sempre teria argumentos e 

bases fortes para se sustentar, expressando-se em termos absolutos no fim. Por outro 

lado, um discurso verdadeiro e pouco persuasivo em oposição a outro persuasivo e 

mentiroso poderia ser derrotado diante de um júri. A retórica, portanto, seria 

importante ao servir para que verdade possa ser expressada por oradores hábeis. 

Enquanto oradores inábeis poderiam deixar que a verdade fosse censurada por outro. 

A retórica é útil porque o verdadeiro e o justo têm naturalmente mais valor do 
que seus opostos. O resultado é que se os julgamentos não forem proferidos 
como devem ser, o verdadeiro e o justo estarão necessariamente 
comprometidos, resultado censurável a ser atribuído aos próprios oradores 
(Aristóteles, 2019, n.p) 

Como se vê, no cerne do estudo da retórica sempre esteve, além da persuasão, 

seu evidente confronto com a verdade, entendendo-se inclusive que a capacidade de 

persuasão do bom orador é determinante para que a verdade prevaleça ou pereça. 

Mas se o propósito da retórica é persuadir, não poderemos afirmar que, sobretudo em 

um discurso sem opositores, prevaleça a verdade. Aqui, evidentemente, encaixam-se 

os cinzas da retórica, que de tempos em tempos lhe causa impressões positivas ou 

negativas na sociedade. De toda forma, apesar do otimismo dos pensadores, cabe à 

retórica não assumir uma atitude ética, 
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dado que seu objetivo não é o de saber se algo é ou não verdadeiro, mas sim 
analítica — cabe a ela verificar quais os mecanismos utilizados para se fazer 
algo ganhar a dimensão de verdade. […]  Entende-se por que a retórica não 
poderia ser ética, pois ela não entra no mérito do que está sendo dito, mas, 
sim, no como aquilo que está sendo dito o é de modo eficiente. Citelli, 2003 
(p. 10-11) 

A retórica, então, não é a persuasão em si, mas é ela que nos permite revelar 

como se faz persuasão. Pode servir à uma inverdade, mas também pode fortalecer a 

verdade e torná-la absoluta ao interlocutor. Ela é analítica, no sentido de descobrir o 

que é próprio para se persuadir, catalogando-os em seu estudo. Seus recursos 

habitam uma área que é socialmente nebulosa, mas sabemos que a simples 

argumentação é um limite raso para a persuasão, por isso é substancialmente 

extrapolada, por isso tornou-se novamente relevante estudar a retórica. 

Como existem muitas camadas depois de um argumento explícito, neste ponto 

cabe ilustrarmos nossa fala além da discussão teórica partindo de um exemplo. 

 

Angelina é sábia porque defende o pensamento científico 

 

Neste exemplo, temos uma tese ou conclusão óbvia: Angelina é sábia. 

Defendemos esta tese baseando-nos em uma premissa ou argumento explícito: é 

sábia porque defende o pensamento científico. Estas parecem, à primeira vista, ser 

as observações possíveis sobre a frase, visto que analisamos cada palavra do 

enunciado. Mas em segunda análise verificamos a existência de uma premissa 

somente perceptível ao se decompor a frase: Se Angelina é sábia porque defende a 

o pensamento científico, então quem defende a ciência é, naturalmente, sábio. Isto é, 

a frase original não diz explicitamente que quem defende o pensamento científico é 

sábio, mas aceitamos esta premissa para que faça sentido acreditar que Angelina é 

sábia. 

Premissas ocultas são comuns e usadas de forma indistinta em diálogos 

cotidianos, abrindo margens que podem ir além da simples argumentação desejada. 

Afinal, é correto dizer que são sábios todos os que defendem o pensamento científico? 

E quanto aqueles que não o defendem, não podem também ser sábios? 
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Além disso, para um orador hábil, esta premissa poderia ser, por si, uma 

conclusão intencionalmente oculta, pois sua intenção final poderia ser persuadir de 

que a ciência é sinônimo da sabedoria e a não ciência o oposto. Expandindo, 

consideremos que, em um determinado discurso, três frases sejam ditas em 

momentos distintos. 

 

Angelina é sábia porque defende o pensamento científico. 

Somente através deste método, que é científico, atingimos os resultados esperados. 

Outras pesquisas que não se valem da ciência não atingiram resultados adequados. 

 

As três asserções buscam conclusões diferentes se vistas isoladamente. 1) 

Angelina é sábia, 2) atingimos os resultados esperados e 3) outras pesquisas não 

atingiram resultados adequados. As três possuem premissas também diferentes: 1) 

Angelina é defensora do pensamento científico, 2) os resultados foram atingidos 

somente através do método dado e 3) não foi possível atingir o resultado sem se valer 

da ciência. Mas todos possuem premissas ocultas que reforçam positivamente e, 

sobretudo, de forma generalista, a ciência:  

1) Quem defende a ciência é sábio 

2) Métodos científicos são (mais) capazes de atingir resultados ideais 

3) Pesquisas não científicas podem não atingir resultados adequados 

Colocadas desta forma, premissas ocultas podem revelar afirmações 

impensadas, crenças omissas ou mesmo conclusões intencionais de um orador hábil. 

Neste último exemplo, indubitavelmente teríamos uma argumentação que ultrapassa 

o método de exposição direto de fatos, enquanto a própria verdade das premissas 

ocultas seria questionável. Desdobrando a análise, caberia aqui perguntas que dizem 

muito mais a respeito do orador que do argumento em si. A exemplo, o orador defende 

realmente a tese explicitada ou as premissas ocultas? Ele está comprometido com 

uma verdade objetiva e/ou com ganhos pessoais? Na discussão, ele prioriza expor a 

verdade ou, ao fim, ter razão? Naturalmente, perguntas de cunho tão complexo não 
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pertencem somente à retórica. A dialética, a análise do discurso ou mesmo a sofística 

poderiam oferecer múltiplas perspectivas, que não cabem a este trabalho. Destarte, o 

que fica claro são as possibilidades além da simples exposição de um argumento, cuja 

forma pode impactar diretamente na transmissão ou recepção da tese.  

Ainda, se nos voltarmos novamente apenas à retórica reformulando nossa 

frase inicial, podemos reescrevê-la de outra forma. 

 

Angelina é sábia porque defende o pensamento científico 

Angelina é, obviamente, sábia. Ela defende o pensamento científico! 

 

Mesmo inserindo pequenas mudanças no texto, a conclusão, a premissa 

explícita e até a premissa oculta são idênticas em ambas, assim como analisado 

acima. Entretanto, foram inseridos elementos textuais que dão ênfase aos três 

elementos visando torná-los mais persuasivos. Ao tratar a sabedoria de Angelina 

como algo óbvio transformamos o argumento em informação supostamente evidente 

ao interlocutor, que estaria imediatamente se opondo ao nosso pensamento caso 

discordasse. Desta vez, o desafiamos a discordar ao expor que a sabedoria de 

Angelina está, como visto antes, amparada pelo pensamento científico, ou melhor, 

pelo pensamento científico! com exclamação, que usamos para amplificar a potência 

da afirmação, fazendo uso textual de um recurso originalmente oral, a ênfase. Assim, 

mantemos os argumentos, mas aumentamos a intenção de convencer. 

 Também, ao extrapolarmos um recurso oral para o textual, fica evidente que já 

há muito os estudos da retórica podem ser transpostos para outros meios. Ela está 

acima do compromisso estritamente persuasivo pois abarca todas as formas 

discursivas, sua expansão recente nos permite esta perspectiva. 

 Trazendo nossa discussão em definitivo para as novas discussões, deste ponto 

saltamos para o século XX através dos estudos de Burke (1969) a fim de 

complementá-las com novas perspectivas. O autor sugere que “há uma área da 

expressão intermediária sobre a qual não deliberamos totalmente, mesmo que não 
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seja totalmente inconsciente. Ela existe entre o enunciado irreflexo e a proposição 

direta do discurso” (tradução nossa) Ele exemplifica sugerindo que uma pessoa cujas 

ambições pessoais são compatíveis com o bem da comunidade pode estar 

parcialmente justificada em seus atos, e também parcialmente injustificada. Um 

político que defende uma determinada pauta pode, de fato, buscar beneficiar seus 

eleitores, mas pode também ter interesses pessoais não ditos em seu discurso, o que 

o tornaria apenas parcialmente comprometido com uma verdade objetiva. 

 Ao discursar para seus eleitores, ele falaria do bem da comunidade e omitiria 

seu ganho pessoal pois esta parte da verdade poderia ser mal recebida, como no 

diálogo de Sócrates. Mas, ainda assim, ele estaria servindo à comunidade e sendo 

verdadeiro, ainda que oculte parte da verdade. Com isto, temos contradições de 

interesses, por vezes inconscientes, que tornam o discurso retórico complexamente 

relacionado à verdade. As intenções do orador, se desejoso de se beneficiar ou 

beneficiar a comunidade são complexas e podem variar, inclusive, de um discurso 

para outro igualmente proferido. Isto, novamente, mostra que questões morais e éticas 

envolvendo um discurso retórico perpassam tonalidades entre branco e preto. 

O que, todavia, não varia, é necessidade de eficiência que tem um discurso 

que busca persuadir, o qual frequentemente ultrapassa uma simples argumentação. 

Hoje, também o conceito de retórica se expandiu e admitiu muitas formas de 

expressão. Como vimos, videogames são capazes de argumentar através de uma 

retórica procedimental. Também temos uma retórica digital e, há algum tempo, uma 

visual. Aa próprias palavras-chave para se compreender a retórica também se 

atualizaram. Para Burke, por exemplo, mais que à persuasão, o enfoque da retórica 

se dá à identificação. 

 

2.3 Retórica Contemporânea 

O tratado de Platão e a Retórica de Aristóteles criaram práticas seguidas até 

hoje por aqueles que desejam refinar sua oratória. A paixão ateniense é ainda uma 

grande força persuasiva nos dias de hoje. Mesmo o cinema, cuja linguagem é 

predominantemente visual, criou uma tradição em representar discursos inspiradores 
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que entusiasmam seus espectadores. Mas e ao mundo dos videogames, teria a 

retórica clássica de alguma forma influenciado sua linguagem? 

Não podemos mensurar precisamente a influência da antiguidade clássica 

sobre as formas de linguagem de hoje. Mas podemos, apanhando sua evolução, 

entender como as novas áreas de si originadas evoluíram e contribuem com nossos 

videogames. Primeiro, há que se considerar que videogames são uma mídia mais 

direcionada à interação que à contemplação de discursos verbais. Isto é, não é comum 

que um game transforme jogador em espectador de sequências faladas em seu mote. 

É claro, há exceções, como um nicho de jogos quase totalmente baseado em narrativa 

(como Detroit Become Human e The Walking Dead) e outros como a série Metal Gear, 

da Konami e Final Fantasy, da Square Enix, que possuem diálogos de até meia hora 

de duração. Entretanto, considerando-se uma campanha de jogo que, do início até o 

final, dura de trinta a oitenta horas de jogo, podemos dizer que a interação é muito 

mais fundamental à ideia de game. Mesmo Flow, Flower e Journey, da 

ThatGameCompany, que são apresentados por Lemes e Oliveira (in Hildebrand et al, 

2019, p. 28-35) como games de natureza mais contemplativa, não apresentam 

diálogos entre personagens e “trabalham com a premissa de que o principal valor 

intrínseco dos games está na experiência interativa” (p. 33). É pouco comum 

encontrarmos discursos falados de distinta retórica em um jogo no conceito original 

da palavra. A retórica clássica é, basicamente, oral. Se estendendo ainda, em seu 

tempo, à escrita, como uma variação verbal da primeira. E como já tratado neste 

capítulo, reside nos procedimentos o maior potencial persuasivo de um jogo. 

Mas a teoria de Bogost, ao defender este argumento, consequentemente 

posiciona a mecânica como principal elemento persuasivo do game, deixando em 

segundo plano os outros elementos da tétrade de Schell. Este ponto é encarado, de 

certa forma, como extremo por alguns pesquisadores, não atribuindo a devida 

importância à herança que os games tiveram das outras mídias (Ferreira, 2017), como 

cinema, som, artes e o texto escrito. Bogost admite a influência de outras retóricas, 

mas entende que elas não são capazes de lidar totalmente com a persuasão dos 

games. Certamente, não assumimos aqui a totalidade deste pensamento visto que 

tratamos antes da tétrade elementar como constitutiva da linguagem dos games. Nela, 

inclusive, a mecânica é tão perceptível ao jogador quanto a narrativa, e menos que a 
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direção de arte, mas todas colaboram à experiência final, variando em nível de 

importância em cada jogo e momento. Em jogos baseados em diálogos, como no 

gênero novel game, a mecânica é secundária à narrativa. 

Se passarmos a considerar as demais teorias da persuasão, podemos analisar 

os falas e textos do game dentro da retórica verbal, mesmo que não seja tão 

expressiva neste contexto quanto a procedimental. E não apenas ela, pois Bogost 

reconhece valor também nas imagens em si, ainda que não sejam imperativas à 

persuasão do jogo: 

A retórica visual simplesmente não dá conta da representação processual. E 
isto não é uma falha no subcampo da retórica visual; há muito valor a ser 
tirado do estudo das imagens em todas as mídias. Mas em mídias 
[procedimentais], como nos videogames, as imagens são comumente 
construídas, selecionadas ou sequenciadas em código, tornando 
inadequadas as ferramentas disponíveis na retórica visual. A imagem é 
subordinada ao [procedimento]. (Bogost, 2007, traduzido por Ferreira, 2017). 

Mesmo majoritariamente subordinados aos procedimentos, entendemos que 

os textos e as imagens devam ser estudados das duas formas: como parte constituinte 

da retórica procedimental e como objetos de estudo em seus próprios campos. Os 

processos são planejados normalmente pelos game designers e programadores, 

enquanto as imagens derivam designer gráficos e animadores e o enredo do roteirista. 

Cada um destes prioriza uma linguagem particular e estudá-las individualmente nos 

concede maior riqueza à análise. E tem estado no escopo da retórica contemporânea 

a expansão para outros meios. A nova retórica tem se debruçado sobre os estudos 

das figuras de linguagem e as técnicas de argumentação em novas áreas. 

Bonsiepe (1997, p. 50), estudioso do design gráfico, define retórica como “um 

conjunto de técnicas empíricas sedutoras, utilizadas para influenciar as emoções e 

sentimentos dos destinatários da mensagem”. Como seu objeto de estudo é o artefato 

visual e não o textual ou procedimental, sua abordagem oferece uma ótica voltada ao 

designer gráfico, afirmando que ele influi na emoção e atitudes das pessoas. Aqueles 

que tem nas imagens seu núcleo expressivo usam a mesma base evoluída a partir da 

retórica clássica, conferindo novas aplicações às figuras de pensamento. 

Para o autor, a densidade de informações produzida e consumida pela 

sociedade contemporânea produz uma “ansiedade da informação”. E numa sociedade 

de alta densidade informacional, a retórica seria um instrumento para tornar as 
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informações compreensíveis, posto que através dela se busca tornar claro um ponto 

de vista. Uma das áreas estudadas pela retórica clássica se baseava em organizar o 

material persuasivo estudado, surge daí sua defesa de que retórica poderia servir à 

função de dizer algo em nova forma, que visa a ser mais compreensiva. Assim, alega 

que um enfoque retórico leva ao entendimento dos fenômenos gráficos com que lida 

o designer. Daí temos que a retórica visual desenvolveu seu próprio arcabouço 

semântico, tratando visualmente de figuras de linguagem que compartilham com o 

texto, como a metáfora e a metonímia (que imperam na retórica visual), mas também 

a analogia, a sinédoque, a fusão, a hipérbole, dentre outras. 

Na figura 15, “Você já desejou estar melhor informado?”, o texto se alia à 

retórica visual baseada em uma sinédoque combinada com metáfora. Assume-se, por 

metáfora, a premissa de que o rato não está bem informado e a conclusão de que, 

pela falta de informação, terá um final trágico. A premissa oculta na construção é a de 

que o jornal em questão fornece a informação que protegeria o leitor, representado 

pelo rato, de infortúnios. Sugere-se também, por sinédoque (parte pelo todo), que o 

jornal fornecerá toda informação útil de que o leitor precisa para evitar intempéries de 

variada natureza. 
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Figura 15 - Peça publicitária do jornal The New York Times de 1980. 

 

Fonte: Disponível em <https://fineartamerica.com/featured/reading-matters-steve-harrington.html>. 
Acesso em 13 mar. 2020. 

Na retórica visual, a metáfora é a figura dominante. O que dá a ela substância 

para estabelecer uma relação com o mundo é a exploração de um ponto de vista, que 

ocorre através de uma reorganização cognitiva e sensorial. Em nossa imagem, a 

construção visual de um rato atraído pelo queijo de uma ratoeira estabelece como a 

falta de informação pode ser danosa não apenas ao rato, mas ao leitor potencialmente 

representado em sua imagem. Ainda que a necessidade de conhecimento não seja 

verdadeira nas circunstâncias do leitor, a mensagem visual a torna verossímil. 

Vimos que, para Aristóteles, o verossímil está intimamente ligado à opinião do 

público do discurso. O discurso publicitário hoje lança mão de ideais consensuais para 

a coletividade. E quando as insere na argumentação, sugere uma ação baseando-se 

no espelhamento da identificação. O verossímil, na publicidade, intenta imitar a 

realidade através da ótica da ilusão. 

Na capa do documentário Super Size Me: A Dieta do Palhaço (figura 16), A 

expressão facial do homem sugere um sufocamento causado pelas batatas fritas. A 

predominância de vermelho e amarelo, assim como as batatas fritas, intentam 

representar uma marca de fast food. A metáfora e a hipérbole servem à retórica visual 

para atacar a qualidade da comida e a estratégia de mercado sufocante de uma rede 

de fast food, que ataca aqui de forma mais literal a vida de seu consumidor. É 

verossímil a fundamentação da imagem.  



75 

 

Figura 16 – Capa de Super Size Me: A Dieta do Palhaço (2004). 

 

Fonte: Imdb, 2004. 

Como visto antes, o discurso aristotélico já se antecipou em falar sobre a 

verdade e verossímil, assim como a questão da identificação, mas em um contexto 

totalmente distinto. 

Foi em Aristóteles que se encontrou a possibilidade de uma dialética entre 
verdade e aparência de verdade [...]. De igual forma, ao mostrar a ligação da 
Retórica com a persuasão, desvinculando-se da noção de verdade, 
Aristóteles estabeleceu as bases dessa disciplina e que iriam persistir em 
seus desdobramentos modernos. A sua concepção de discurso convincente, 
como sendo aquele que consegue fazer o público sentir-se identificado com 
seu produtor e sua proposta, é aproximadamente a mesma adotada por 
Perelman e Tyteca. (Mosca, 2004). 

 A referência ao final do texto fala de uma das teorias que compõem a nova 

retórica, surgida na década de sessenta. Desde este período, a teoria retórica tem-se 

renovado academicamente e “vem estendendo o tratamento retórico a outras 

linguagens, que não exclusivamente verbais” (p.20). A contribuição de Perelman e 
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Tyteca também tratam da questão da identificação, da adequação da linguagem ao 

interlocutor. A identificação é fundamental à retórica contemporânea. Retomando o 

exemplo de Burke, o político parcialmente justificado e parcialmente injustificado pode 

nos trazer a uma nova reflexão. Quando este político, ao defender uma proposta e se 

dirigir a um homem rural dizendo “Eu vivi minha infância em uma fazenda também”, 

ele intenta criar identificação para persuadi-lo, da mesma forma que a capa do filme 

Super Size Me (figura 16) usa elementos que intentam fazer seu leitor, que é 

estadunidense, se projetar e sentir empatia pelo homem sufocado com fast food. 

Para se criar a identificação, é preciso conhecer o interlocutor. Na publicidade, 

no design gráfico e no desenvolvimento de jogos, ele é chamado de público-alvo. Por 

isso há tanto investimento em pesquisa de marketing hoje, porque a sociedade da 

densidade informacional descrita por Bonsiepe demanda esta aproximação. 

Como todas estas teorias possuem uma origem comum, independente à 

linguagem ou mídia a que se aplica, a retórica segue princípios padrão: antes, deve 

haver algo a se dizer. Depois, deve-se organizar a informação de forma a adequá-la 

ao plano da expressão, seja verbal, visual ou qualquer que seja. O pensamento, as 

ideias se forjam num trabalho conjunto com a linguagem. 

O que percebemos é que os games são capazes de se expressar por muitas 

formas, e muitas se assemelham, cabendo a nós escolher nossa abordagem. Mesmo 

os conceitos da retórica procedimental se aproximam de outras14, como 

principalmente a captologia. Ambas, no caso, se dedicam a entender como sistemas 

computacionais se integram à comunicação oriunda da interação homem-tecnologia. 

Os computadores aqui são atores, dos quais se pode esperar certo ato comunicativo. 

Entre as duas, a retórica procedimental sai na frente a este trabalho porque tem ênfase 

no estudo da persuasão através de videogames, mas a captologia é capaz de nos 

                                            

14 Outra proximidade acontece com a retórica digital. Ela também descreve práticas de informação e 
persuasão através dos sistemas computacionais, mas possui como objeto de estudo o meio digital, que 
é amplo e ubíquo. Possivelmente por isto seja ainda um campo vasto e de difícil categorização, 
expandindo-se à medida que os sistemas computacionais se expandem. Lhe cabem como estudos 
relevantes o e-learning, escritas em ambiente digital, mídias sociais, fóruns, streamings etc. (Mateus, 
2018). A retórica procedimental, em contrapartida, tem enfoque nos games, apesar de também se 
aplicar à outros sistemas digitais. 
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oferecer perspectivas relevantes ao assunto, por isso entendemos que seja 

importante defini-la, ainda que não a utilizemos como base metodológica. O termo é 

uma abreviação da expressão “Computers As Persuasive Technologies” ou, em 

tradução livre, “computadores como tecnologias persuasivas”. 

A captologia busca compreender a influência dos sistemas computacionais em 

nossas vidas e explicar como e por que são persuasivos (Fogg apud Mateus, 2018, 

p. 213), focando-se em elementos de valor intrínseco à própria tecnologia, não em 

fatores externos. 

Num primeiro nível, ela se preocupa com o valor ético da persuasão em si, 
interrogando o seu significado geral ao nível das sociedades e da interação 
dos indivíduos. [...] Num sentido lato, procura perceber e antecipar as formas 
de influência das tecnologias nas nossas sociedades sem deixar de ter em 
linha de conta a separação perfeita entre persuasão, a fraude e a coacção 
(Ferreira apu Mateus, 2018, p. 214). 

 Ela questiona, como ação da tecnologia sobre a sociedade, por exemplo, a 

forma que as redes sociais nos conduzem a interações através de si em detrimento 

da interação presencial. E trata como coação, para ilustrar, um software que não dá 

opção de desistência ou de voltar à tela anterior no meio de sua instalação ou 

tentativas de influência à ação mais elaboradas, através de abordagens como “Baixe 

agora! É grátis! Esta promoção expira 15 minutos”. 

A captologia trata da persuasão em dois níveis, a micro-persuasão e a macro-

persuasão. A micro-persuasão acontece quando o sistema não possui o objetivo geral 

de persuadir, mas incorpora pequenos elementos persuasivos para atingir seu próprio 

objetivo, como quando utiliza cores, ícones e menus para tornar a experiência mais 

cativante. Alguns elementos de gamificação, como premiação por conquistas dentro 

do sistema, podem se encaixar aqui. Por sua relativa facilidade de implementação, os 

recursos de micro-persuasão têm-se refinado e expandido. 

A macro-persuasão, por sua vez, trata de um sistema que tem como objetivo a 

persuasão. America’s Army - jogo digital também referenciado por Bogost em sua 

retórica procedimental – foi concebido pelo exército americano para impulsionar o 

número de alistamento. A macro-persuasão entende que o sistema digital pode, por 

si, ser instrumento persuasivo com objetivo e potencial para cumprir o que se propõe, 

mesmo que os objetivos sejam mais ambiciosos. 
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Esta divisão nos parece entrar em conflito com a noção de retórica 

procedimental em alguns momentos. Temos exemplos de games que não possuem 

em seu cerne o objetivo de persuadir, mas acabam por fazê-lo de forma tão eficaz que 

não poderiam ser classificados totalmente como micro-persuasão. A franquia 

Pokémon, a exemplo, argumenta progressivamente em prol de que seus jogadores 

tenham mais experiências sociais fora do jogo, mesmo que isto não seja seu objetivo 

principal. Em seus jogos da década de noventa, isto era feito através da tecnologia, 

uma ligação por infravermelho entre dois consoles portáteis, a qual permitia ao jogador 

trocar pokémon se aproximassem seus aparelhos. A seguir, a versão para celular, 

chamada Pokémon Go (2016), demanda que o jogador explore lugares públicos para 

obter mais criaturas. 

A captologia não está na aplicação de nosso estudo, mas selecionamos 

algumas das muitas abordagens para construir a análise que faremos ao final, pois 

dada nossa discussão cremos em um resultado mais rico ao não limitarmos nossa 

pesquisa à retórica procedimental. A este trabalho, serão mais relevantes, portanto, a 

própria retórica procedimental, a retórica visual e a retórica verbal. Utilizaremos cada 

uma em seu tempo para extrair os argumentos criados a partir de um game. 

De antemão, adiantamos que nossa abordagem sobre o resultado se dará em 

duas partes. Primeiro, discorreremos sobre como a direção de arte, a narrativa, a 

mecânica e a tecnologia servem de suporte para que o game teça um argumento 

autorreferencial, visto que seu mundo segue uma lógica própria. Segundo, 

apontaremos como este argumento pode se referir metaforicamente ao nosso mundo, 

configurando um argumento que extrapola as fronteiras de seu próprio universo. 

Vimos neste capítulo que a teoria do discurso persuasivo faz fronteira e aborda 

várias disciplinas, delas recebendo subsídios, ao mesmo tempo em que fornece seu 

arsenal milenar, a partir das experiências que o homem tem feito desde que percebeu 

a força do seu discurso sobre o outro. Disto, concluímos que retórica tem hoje seu 

púlpito montado sobre muitos palcos, nos quais se expressa bem além da oratória 

tradicional. 
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3 SEMIÓTICA 

 

Sendo videogames complexos, como se pode estudar sua experiência de 

forma categórica, sem enxertos de estudo aparentemente destoantes ou mesmo 

aleatórios? Ao se lidar com campos tão vastos de informações e estímulos, é fácil se 

extraviar da estrada da objetividade e se perder o balanço, este que se busca neste 

trabalho, o balanço de se visualizar cada elemento da linguagem dos videogames 

presentes enquanto se joga — tecnologia, mecânica, direção de arte e narrativa —, 

quando a ação de jogar dura de segundos a horas. Como estudar a complexidade da 

linguagem dos games, observando-se que os gêneros de jogo são difusos e o tempo 

da experiência de jogar tão variável? 

Uma tarefa complexa. Entretanto, se entendermos a experiência de jogo como 

um fenômeno, seja ele de curta ou longa duração, e considerarmos que este 

fenômeno pode ser quebrado em partes menores, se necessário, para compreender 

holisticamente aspectos macro e micro. Se pudermos entender que existe uma lógica 

a todos comum, então nos aproximamos da proposta de análise deste trabalho. 

Dentre as contribuições mais relevantes em Peirce, seu entendimento sobre os 

Fenômenos e Semiótica são os mais significativos. O autor dedicou grande parte de 

sua vida a encontrar categorias universais que pudessem servir a todas as ciências. 

Mesmo sua Teoria Geral dos Signos está fundamentada nestas três categorias, as 

quais revisou e aprimorou em várias fases de sua vida. Sua fenomenologia nos 

proporciona um recurso de entendimento do mundo tão vasto que a vemos aplicada 

a áreas de conhecimento que nasceram um século após seu falecimento, no início do 

século XX. 

A fenomenologia de Peirce não está presa a amarras temporais. Ela é 

orientada ao fenômeno em si, independentemente de sua duração. Tampouco é presa 

a dualidades do ser ou não ser, do positivo ou negativo, bom ou ruim, ela é triádica. 

Ela permite que analisemos múltiplos aspectos simultâneos e até que os quebremos 

para depois reconstruí-los logicamente, sem dicotomias. E suas três categorias nos 

permitem abranger, em maior ou menor instância, cada um dos quatro elementos 
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expressivos dos games, ressaltando em consequência também seus procedimentos. 

Não há nada mais aberto à nossa observação que um fenômeno. 

 

Entende-se por fenômeno qualquer coisa que esteja de algum modo e em 
qualquer sentido presente a mente, isto é, qualquer coisa que apareça, seja 
ela externa (uma batida na porta, um raio de luz, um cheiro de jasmim), seja 
ela interna ou visceral (uma dor no estômago, uma lembrança ou 
reminiscência, uma expectativa ou desejo), quer pertença a um sonho, ou 
uma ideia geral e abstrata da ciência, a fenomenologia seria, segundo Peirce, 
a descrição e análise das experiências que estão em aberto para o homem, 
cada dia e hora, e cada canto e esquina do nosso cotidiano. (Santaella, 2017, 
n.p). 

A amplitude desta definição nos permite analisar os diversos estímulos que o 

jogador experimenta enquanto joga. Nos diversos impulsos cromáticos, formais e 

sonoros projetados da tela, nas pausas para carregamento, na proporção de cabeças 

usada na composição de personagens, na interação com o joystick, na eficácia em 

expressar realismo através da tecnologia empregada, nas mecânicas de um jogo, na 

atuação dos dubladores, na configuração de disposição de menu, na proposta de 

empatia do enredo, até no ambiente que cerca o jogador durante a sessão. Em tudo 

é possível enxergar o fenômeno. É necessário se abrir a ele contemplativamente, 

avaliar suas diferenças e generalizá-lo em categorias. 

O fenômeno, conforme descrito por Peirce, é a base metodológica para 

entendimento da persuasão nos games neste trabalho. Através dele, isolamos e 

analisamos o ato de jogar como um fenômeno, congelando a presentidade, extraindo 

dela os signos que antes, durante e ao final se compõem. 

Isto partindo-se da avaliação de cada uma das três categorias que, como dito, 

são universais. Seria possível enxergá-las na física, na teoria da evolução, na 

fisiologia… A primeira, de forma ampla, correspondendo à originalidade, liberdade, 

espontaneidade do fenômeno. A segunda, à consequente ação ou reação, à 

factualidade fenomenológica. A terceira, finalmente, tratando da mediação. Mas dada 

sua amplitude, o enfoque neste trabalho se dará na forma que elas se apresentam 

durante o jogar, ou seja, na forma como se mostra este fenômeno, não como elas se 

aplicariam à física ou à outra ciência. É mais objetivo, para a finalidade do trabalho, 

tomarmos as categorias como se apresentam ao jogador. Além de mais fácil para 
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compreendê-las. Defini-las é um passo fundamental para se entender os fenômenos 

e, posteriormente, os signos. Primeiras coisas antes, comecemos da categoria inicial. 

 

3.1 Primeiridade 

Figura 17 - A ponte japonesa sobre a lagoa das ninfeias em Giverny (Monet, 1924) 

 
Fonte: acervo digital do Masp. 

É o presente ainda imaculado, experimentação pura. A tomada imediata da 

qualidade das coisas, que quase antecede o próprio presente. A Primeiridade inicia 

um fenômeno. Sem ela, não há o Segundo ou o Terceiro. É espontânea, sendo esta 

sua característica fundamental. Você observa “A ponte japonesa sobre a lagoa das 

ninfeias em Giverny” (figura 17) e é tomado pelas qualidades ainda inocentemente 
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traduzidas em cores e formas antes de se dar conta do que possa se tratar a obra, ou 

mesmo de que observa uma pintura. Antes que as qualidades possam ser nomeadas, 

sequer antes de se pensar em separá-las para entendê-las, elas estavam ali, quase 

tão sutis que passaram sem ser intencionalmente percebidas, apenas sentidas. E ao 

tentar reconstruir o momento para entendê-lo, ele quase por inteiro se foi deixando 

apenas rastros limitados à nossa própria capacidade de representação através de 

signos. 

A primeira parte do fenômeno é este instante tão tenro que não pode ser 

capturado, tão vasto que engloba a totalidade de sensações do presente. Que abre a 

porta através da qual entram a segunda e a terceira. Capturá-la é tarefa equiparada a 

segurar nuvens com as mãos. “Trata-se, pois, de uma consciência imediata tal qual é. 

Nenhuma outra coisa senão pura qualidade de ser e de sentir. A qualidade da 

consciência imediata é uma impressão (sentimento) in totum, indivisível, não 

analisável, inocente e frágil.” (Santaella, 2017, n.p). Seu horizonte de percepção é tão 

súbito que mal podemos tocá-la. Isto é, ela já se foi quando procuramos percebê-la. 

O que resta a seguir é uma reconstituição apenas possivelmente aproximada de sua 

natureza, de seu sentir. 

Imagine uma pessoa entretida com seu videogame refestelada sobre sua 

poltrona favorita. Se pudéssemos congelar e expandir um pequeno fragmento de 

presente, isolá-lo e analisar com afinco os estímulos aos quais se expõe, teríamos um 

universo no presente. A própria consciência expandida da vida estaria ali, assim como 

a qualidade geral do cômodo em que se está, a consciência de se estar só. Cada um 

dos muitos sons ambientes parcamente percebidos ao fundo, a sensação da 

temperatura corporal e local, a maciez familiar da poltrona, a luz do cômodo. A sua 

própria respiração, o ar quente saindo pelas narinas, a rítmica batida do peito, talvez 

a sensação gustativa ainda presente da comida de sua última pausa. O contato de 

sua pele com o tecido, o próprio contato filtrado pela roupa com a poltrona, a força 

gravitacional agindo sobre seu corpo. Então o toque de cada dedo em volta do joystick, 

sons eletrônicos e os muitos acontecimentos na tela, que neste ponto são ainda 

representações cromáticas e silhuetas, a própria sensação de compreendê-los, além 

de incontáveis pensamentos ao fundo de sua consciência, imprecisos, indelineáveis. 

Uma vida inteira em cada presente, infinito em cada lapso. 
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A Primeiridade é, portanto, o presente percebido em sua forma mais pura. É a 

forma em sim daquilo que se apresenta à nossa frente. Imediato, espontâneo. Em sua 

totalidade é indivisível, apesar de a termos divido aqui em micro estímulos para 

explicá-la. E por esta razão é intocável. Tocá-la significa arruiná-la pois ela não pode 

ser reconstituída em sua amplitude e originalidade momentânea — ao ser 

reconstituída já não é mais primeira. 

Não poder ser descrita não significa, entretanto, que não possa ser indicada ou 

imaginativamente criada. E embora a qualidade que descreve não possa ser 

capturada, seu momento de impressão pode ser prolongado dependendo do estado 

de consciência que se encontra. A qualidade de sentir do amor, do aroma matinal do 

pão quente, do prazer enquanto se dança livremente, de uma música que o deixa 

triste. São todos contextos intensos de primeiridade, nos quais ela aflora e se destaca. 

Mas ainda aqui, quando paramos para percebê-la, ela se foi e se iniciou a segunda. 

 

3.2 Secundidade 

A todo instante esbarramos em coisas no nosso caminho. Coisas que 

pertencem a um mundo factível, à existência cotidiana. Coisas reais, que ultrapassam 

a barreira da qualidade de sentimento, mas que não atingem na totalidade a camada 

da mediação. Este mundo sobre o qual agimos e reagimos, o gerúndio do verbo, é o 

domínio da secundidade. 

Se um fenômeno imprime qualidades, estas precisam se manifestar sobre 
matéria. Se a primeiridade é esta qualidade no fenômeno, a secundidade é 
sua corporificação. Por isso, ela possivelmente seja de mais fácil 
compreensão, por sua concretude. “O simples fato de estarmos vivos, 
existindo, significa, a todo momento, consciência reagindo em relação ao 
mundo. Existir e sentir a ação de fatos externos resistindo à nossa vontade” 
(Santaella, 2017, n.p). 

Este mundo factível sobre o qual nossa consciência reage é o que corresponde 

à materialidade do fenômeno, sua segunda parte, o ocupar de um espaço, resistência, 

interação e reação, o confronto com a tangibilidade do mundo. Em nosso exemplo 

anterior do jogador de videogame, a secundidade se revela no próprio mundo que 

conflita com a presença do jogador, na poltrona material além de sua qualidade de 
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maciez, também na sua própria ação de pressionar botões, ou no desafio que se exibe 

diante da tela, nos obstáculos, na interação. 

Ainda que tenhamos mencionado estes objetos factíveis no exemplo da 

primeiridade, suas manifestações corpóreas bem definidas não pertencem ao 

universo da primeiridade, mas apenas suas qualidades ainda se delineando sobre o 

jogador. A secundidade é esta ponte de substancialização, o papel sobre o qual se 

imprime a primeiridade. Mas não é ainda uma ponte para a mediação. Quando se 

eleva o nível da consciência além da ação ou reação, quando entremeamos a 

denotação e a conotação, quando tecemos metáforas, passamos ao universo da 

terceiridade. 

 

3.3 Terceiridade 

Na primeiridade temos o fenômeno presente ainda na forma de qualidade. Sua 

manifestação é um estalar de dedos intangível, frágil, fresco e puro. Na secundidade 

ele se corporifica, encarna em forma sensorial e adentra o mundo das coisas factíveis. 

Este mundo, embora independente do pensamento, visto que é reativo, é ainda 

pensável. Mas não é nele que o pensamento se solidifica. Existe uma última camada 

do fenômeno, a camada da mediação, onde o signo se define. 

Consideremos um indivíduo que ouve um som grave. O grave é a qualidade 

deste som, ou seja, a primeiridade no fenômeno. O grave que pode pertencer a uma 

voz, a um instrumento de sopro, ao arrastar de um móvel. Apenas o grave, como 

qualidade, este é o primeiro. Mas neste caso, tomemos que o grave pertence a um 

rugido de fera. A qualidade grave é uma abstração e não pertence ao mundo factível, 

mas o rugido sim. O rugido, portanto, é o segundo, pois a qualidade grave não tem 

uma corporificação definida, mas o rugido é um corpo em si para o grave. O indivíduo, 

na fração de segundo seguinte, associa o som grave ao rugido de um leão. A 

qualidade do grave (1), que se manifesta em um rugido (2), é mediada pelo sujeito, 

que o associa a um leão (3), não a um tigre, cão ou criatura desconhecida, mas a um 

leão. O rugido do leão depende de um esforço de mediação para existir como signo 

na interpretação do indivíduo. É portanto, terceiridade. 
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Para nós, o mundo se traduz em signos. Para que o compreendamos, 

precisamos senti-lo, confrontá-lo e interpretá-lo, nesta ordem. Mediamos o mundo 

através de experiências anteriores, criamos significado para todos os fenômenos que 

nos cercam, convertemos tudo em signo para que estímulos se tornem relevantes ao 

pensamento. “Diante de qualquer fenômeno, isto é, para conhecer e compreender 

qualquer coisa, a consciência produz um signo, ou seja, um pensamento como 

mediação irrecusável entre nós e os fenômenos”. 

Enxergamos o mundo em signos. Não podemos falar em uma árvore, no 

conceito particular e abstrato de árvore, sem que uma projeção particular do que seja 

uma árvore venha a mente. De copa verde ou amarelada, física ou desenhada, alta 

ou baixa, de que tipo, de que origem. Não é exagero, em termos peircianos, dizer que 

pensamento e signo são a mesma coisa, daí a partir deste ponto estas duas palavras 

serem tratadas como sinônimos. Somos carregados de signos que acumulamos ao 

longo da vida e através deles enxergamos cada fenômeno, não à toa nos é rara a 

experimentação genuína de primeiridade se comparados às crianças, abertas aos 

estímulos da qualidade das coisas, sem acúmulo de filtros sígnicos. Só podemos 

formular um pensamento se o associamos a outro pensamento, como uma cadeia de 

definições do dicionário que, para se compreender uma, precisa-se previamente 

conhecer outras. Conhecer o mundo é converter pensamentos em pensamentos, em 

ciclos triádicos de fenômenos que experimentamos a cada instante. 

Mas não é possível corporificação de uma qualidade inexistente, assim como 

não há mediação de algo que sequer tomou corpo com sua qualidade, é por isto que 

a terceiridade depende da secundidade que depende da primeiridade. Os fenômenos 

em Peirce são encarados sob a perspectiva destas três grandes categorias 

encadeadas. Não há quarta, tampouco categoria zero, qualquer interpretação anterior, 

subsequente ou paralela dá início a uma nova cadeia de três. A fenomenologia de 

Peirce está fundamentada nestas três grandes categorias, através das quais 

experimentamos o mundo, transformando-os em signos a nós discerníveis. 

O entendimento de uma linguagem em particular é fundamental para que se 

compreenda a semiótica, definida pela autora (dentre outras definições) como ciência 

geral de todas as linguagens. Estudar semiótica no cinema é estudar a linguagem do 

cinema, que, como visto, se estende além da língua e da linguagem verbal. A 
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linguagem da dança, por sua vez, sequer atende à matriz verbal. E a linguagem binária 

usada na mensagem de Arecibo (exemplificada no capítulo 1) usa dois sinais sonoros 

para identificar números e figuras rudimentares, sem letras, sem cores, sem cheiros, 

impalatável. 

Os games, como expusemos, são dotados de sua própria linguagem. Que 

aconteceria se enviássemos um game a uma civilização desconhecida? Não sabemos 

como ela o interpretaria, mas o exercício nos facilita decompor seus elementos. Assim 

como no teatro, poderíamos ter atuações naturais ou performáticas de atores que dão 

vida a personagens. Como no rádio, teríamos efeitos sonoros que simulam eventos 

do mundo físico. Como na computação, teríamos informações binárias e 

procedimentos. Como nos jogos tradicionais, teríamos um convite ao entretenimento. 

Como na pintura, teríamos uma busca ao belo orientada por uma estética particular. 

Como na internet, teríamos regras de utilização. Como na escultura, teríamos 

proporções tridimensionais próximas ou distantes do mundo físico. Nos games, temos 

narrativa, direção de arte, tecnologia e narrativa, todos representando procedimentos, 

que não tem nenhum valor ao pensamento antes de se tornarem signos. 

 

3.4 Signos 

Um signo “é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 

alguém” (Peirce, 2017, p. 46). Tomemos esta definição como pontapé inicial para 

compreensão do signo, pois a semiótica trata justamente do funcionamento dos 

signos. 

Suponhamos que alguém fale a outro alguém a respeito de uma cadeira, ou 

desenhe uma cadeira, ou faça uma maquete dela, ou crie um modelo digital 

tridimensional da cadeira, ou mesmo componha uma música sobre ela. A palavra, o 

desenho, a maquete, o modelo tridimensional, a música, por melhores ou fiéis que 

sejam, não são a cadeira a que se referem, são signos da Cadeira. A cadeira é o 

objeto que desejam representar. Assim, o signo é algo que toma o lugar do objeto em 

uma mente interpretadora, mas apenas de um certo modo, porque a palavra, o 

desenho, a música, cada um tem sua natureza, e todos podem representar a cadeira, 
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ainda que parcialmente. Mas a cadeira original, que é o objeto do signo, não poderia 

ser representada em sua totalidade por um signo que lhe toma o lugar. 

Ademais, o signo não é percebido de forma universal por cada mente 

interpretadora. O desenho da cadeira terá uma interpretação diferente para um 

observador e outra total ou levemente diferente para outro. Ainda, o mesmo 

observador pode ter uma interpretação diferente de sua original em uma segunda vez 

que observe o signo. Assim, temos que um objeto é representado por um signo, que 

por sua vez se traduz em outro signo na mente interpretadora. Chamamos este signo 

que traduz outro signo de interpretante. 

 Temos, então, um objeto qualquer, que pode ser perceptível ou apenas 

imaginável (por vezes, até inimaginável) que é representado por um signo. Tomamos 

a cadeira como exemplo, mas poderia ser uma pessoa qualquer, um unicórnio, uma 

nuvem, um tratado entre países, uma fala de um ator no teatro, todos são exemplos 

de objeto. Este, por sua vez, é interpretado por uma mente interpretadora na forma de 

outro signo, chamado justamente de interpretante (figura 18). 

Figura 18 - Relação parcial objeto-signo-interpretante 

 

Fonte: autoria nossa 
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Cabe esclarecer que este é um diagrama parcial. O signo possui, de forma 

expandida, dois objetos (dinâmico e imediato) e três interpretantes (dinâmico, imediato 

e interpretante em si). 

O objeto dinâmico está fora do signo e o imediato dentro do signo. O objeto 

dinâmico é o objeto em si não tocado pelo signo e só pode ser representado por ele 

imperfeitamente. O objeto imediato, dentro do signo, “é a forma que o signo em si 

mesmo [...] carrega pelo menos como possibilidade de representar o Objeto 

Dinâmico”15, é o fundamento para o processo de significação pois é a forma particular 

que aquele objeto dinâmico está representado. Se o objeto dinâmico é uma cadeira, 

o objeto imediato é aparência da cadeira representada no signo (ou a sonoridade se 

o signo for uma palavra falada que representa a cadeira) como suporte que lhe permite 

representar a cadeira. 

O interpretante imediato é o tudo que o signo está apto a produzir em uma 

mente interpretadora, qualquer que seja a mente interpretadora. Portanto, não se trata 

daquilo que ele efetivamente produz, mas do que pode produzir (Santaella, 2017, n.p). 

Dele decorre o interpretante dinâmico, efetivamente tudo aquilo que o signo produz 

em uma mente interpretadora particular. E o interpretante dinâmico possui um 

segundo nível, um que consiste no modo como qualquer mente reagiria ao signo 

dadas certas condições. Assim, se o interpretante dinâmico seria a cadeira como 

entendida pela mente interpretadora, o interpretante em si seriam signos de mesma 

espécie produzidos por ele, desde que atendidas certas condições, como poltrona, 

cadeira de jantar, mobília etc (figura 19). 

  

                                            

15 Minute Semeiotic. “Objeto imediato (aspecto)”. Acessado em 1º de junho de 2019. 
http://www.minutesemeiotic.org/?page_id=293&lang=br 
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Figura 19 - Diagrama esquemático do signo. 

 

 

Fonte: reprodução nossa de Santaella, 2017 (n.p). 

Estas definições nos trazem algumas conclusões. A primeira é a de que não 

podemos perceber o mundo senão através do filtro dos signos. Pensamos o mundo 

através de signos e visualizar o fenômeno, para nós, é na verdade visualizar um signo, 

nunca o próprio objeto. Mesmo o objeto dinâmico é inalcançável à percepção pois os 

signos são apenas capazes de representá-los parcialmente. Assim, o que 

efetivamente analisamos é o objeto imediato, sua representação dentro do signo. 

Os objetos do signo são capazes de produzir múltiplas a infinitas interpretações 

(interpretante imediato), mas o visualizamos, comumente, apenas sob uma ótica 

restrita ao estado e capacidade de nossa mente (interpretante dinâmico e 

interpretante em si). Os diferentes interpretantes nos traçam uma linha que demarca 

tudo que um signo é capaz de produzir, tudo o que efetivamente produz e, ainda, os 

signos gerados em reação à sua interpretação. 

Por fim, se certas condições forem atingidas, um interpretante dinâmico é 

capaz de produzir outros signos na mente interpretadora, o interpretante em si. Este 

pensamento é motriz a um ramo da semiótica cujo objetivo é “o de determinar as leis 

pelas quais [...] um signo dá origem a outro signo e, especialmente, um pensamento 

acarreta outro” (Peirce, 2017, p. 46). A este ramo Peirce chamou retórica pura. O 

termo aqui é empregado de forma diferente, porém não oposta ao que expusemos 
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sobre retórica. Dizemos que é diferente porque toma uma abordagem fenomenológica 

e semiótica que não está no escopo de definição das outras teorias deste trabalho, 

mas que de forma muito abrangente, visto que as teorias de Peirce objetivam a 

universalidade, estudam o mesmo fenômeno. 

O caminho de geração de signos que descrevemos até aqui é o que chamamos 

de semiose, a formação de signos estudada pela semiótica. Quando o signo está 

fundamentado em uma qualidade do objeto, o chamamos quali-signo. Quando 

fundamentado em sua mera ocorrência como um existente singular, é denominado 

sin-signo. Aqui também, o segundo não pode existir sem a ocorrência prévia do 

primeiro. E há o terceiro, o legi-signo, que existe apenas depois dos outros dois. É 

chamado assim porque sua fundamentação se dá sob uma lei, uma classe à qual 

aquele signo necessariamente pertence, sem a qual não podemos mediá-lo como 

parte de um determinado grupo. 

 Cada um destes signos, ou quase-signos quando lhes falta o terceiro, será 

levado em conta em nossa análise que segue. Eles são a própria manifestação dos 

elementos de linguagem do game adquirindo sentido em nosso pensamento, porém 

de forma desconstruída em ciclos de três partes. Por isso, a semiótica será nossa guia 

para estudo da persuasão dos games nesse trabalho, porque ela nos permite 

enxergar o mundo de forma organizada. 
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4 FENÔMENO PERSUASIVO 

 

4.1 Percurso para análise 

A persuasão só pode se manifestar através de uma linguagem particular, então 

não é possível entender a maneira que os games persuadem sem compreender sua 

expressão própria. Existem teorias e abordagens diferentes para isso, mas vimos que 

a linguagem só existe porque, em algum momento, adquire significado à mente, ou 

seja, gera e é gerada por signos. E por fim a semiótica, que estuda estes signos, 

fundamenta-se na fenomenologia para explicá-los, o último destino de nossa trilha 

invertida. Tudo o que discutimos até aqui, portanto, constitui a base teórica e o 

caminho metodológico que aplicamos neste estudo. Como que em engenharia 

reversa, olhamos os eventos do game em vista explodida, decompomos cada uma de 

suas partes para microanálise, divididas e divididas de novo. Depois as remontamos, 

compreendendo melhor como funcionam. 

Como nosso caminho se inicia na fenomenologia, escolhemos um recorte de 

um jogo, também objeto direto de nosso estudo, e da experiência que ele proporciona 

extraímos os primeiros, segundos e terceiros. Isto é, expandimos ao máximo sua 

expressão pura enquanto qualidade, depois seu corpo - elemento que o torna singular 

como existente e, por fim, a lei sobre a qual seus signos se solidificam. Isto se deu 

juntando-se o conhecimento sobre a linguagem dos jogos e das teorias sobre 

persuasão. 

Para se entender o fenômeno, tão importante quanto a técnica e o 

conhecimento é a sensibilidade ao fenômeno. “Peirce nos adverte que o exercício da 

fenomenologia exige de nós tão-só e apenas abrir as portas do espírito e olhar para 

os fenômenos” (Santaella, 2002). Os quase-signos que se formam na primeiridade, 

sobretudo, são os mais difíceis de retomar, porque quando pensamos em suas 

qualidades elas já se foram, restando uma reconstituição mediada por outros signos. 

Por isso a primeira experiência com o jogo é quase sempre a mais importante, porque 

nada há construído sobre um dado objeto direto. 

Cabe neste ponto um apontamento de minha experiência com o game e o 

recorte de que trataremos aqui, que percorri pela primeira vez cinco anos antes de 
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escrever este trabalho. À época, não poderia imaginar que esta tese poderia existir, 

mas o algo além que existe nos jogos me chamou a atenção. Das teorias da 

persuasão, conhecia superficialmente apenas a retórica procedimental, então tomei 

algumas notas para compartilhar em aula, e desde então o tema da persuasão em 

jogos tem sido de meu interesse. Estes rascunhos são os registros mais próximos em 

tempo deste primeiro contato, portanto importantes para uma retomada da 

primeiridade. As considerações que seguem sobre os quali-signos, portanto, levam 

em conta as anotações tomadas desta primeira experiência e as novas desde que se 

este trabalho se iniciou oficialmente. Há que se ressaltar, contudo, que essas 

anotações de cinco anos atrás foram avaliadas aqui com muita cautela, haja vista que 

as acesso através de muitas camadas de signos que representam outros signos, 

demandando moderação em sua reconstituição. 

O jogo tomado para estudo é The Witcher 3: The Wild Hunt (contraído à frente 

sem seu subtítulo), de 2015, e o recorte é uma missão secundária que dura 

aproximadamente cinco minutos. A escolha deste jogo leva em consideração alguns 

aspectos de sua construção: Ele possui uma duração total de até oitenta horas (apesar 

de alguns jogadores permanecerem por mais de duzentas horas), logo seus 

procedimentos se constroem profundamente; Ele proporciona ao jogador escolhas de 

diálogos que interferem amplamente na narrativa; Ele é construído com relevância 

equilibrada entre narrativa, direção de arte, mecânica e tecnologia; Há um 

considerável potencial para retórica procedimental; E sua ambientação se dá num 

ambiente medieval fantástico em cujos seres podem se referir metaforicamente ao 

nosso mundo. 

A escolha de um trecho como recorte, não apenas uma imagem ou um diálogo 

se deu porque, como vimos, a linguagem e a persuasão dos jogos se manifesta em 

diferentes meios. Com isto em vista, criamos um ciclo analítico. Ao fim de cada ciclo, 

retomamos a análise do início considerando cada um dos elementos estudados: a 

direção de arte, a narrativa, a mecânica, a tecnologia e, dentro deles, os 

procedimentos do jogo, construídos dentro e fora do recorte. Nossa análise se refinou 

a cada repetição, num processo que se assemelha às iterações da computação. 

Catalogamos ao final dos ciclos como os signos se construíram dentro das três 

categorias considerando cada um destes elementos de linguagem.  
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Não foi possível isolar cada um destes elementos totalmente, tampouco 

buscamos esta totalidade. Neste estudo, já expusemos antes como cada elemento da 

tétrade elementar se relaciona diretamente com os outros três. Mas há situações em 

que, por exemplo, se pôde inferir que determinado signo foi construído pelo game 

designer para servir principalmente à mecânica, outro pelo ilustrador para servir à 

direção de arte e assim em diante, assim como cruzamentos entre eles. Isto foi feito 

considerando-se cada um dos três olhares respectivamente sobre as três categorias. 

Lançamos cada olhar entendendo que eles não são necessariamente 

equivalentes ou mesmo presentes em cada microanálise. Temos jogos ou ainda parte 

de jogos em que predomina a primeiridade, a secundidade ou a terceiridade. Souza 

(2017), em sua pesquisa inclusive elucida três games em que em cada um se faz 

presente uma das categorias de forma dominante.16 

Retomando e sintetizando, o primeiro olhar é contemplativo, uma abertura dos 

sentidos, desativamos nossa racionalização o quanto possível. Neste primeiro, tudo 

pode ser signo. 

No segundo olhar, a capacidade perceptiva deve ser predominante à 

observação. Devemos ver o corpo do fenômeno em si, aquele que é vestido pelas 

qualidades do primeiro olhar. Há uma singularidade em cada evento, produzida pelo 

contexto ao qual ele pertence. Pela sua simples existência, ele é signo. 

No terceiro, lançamos um olhar abstrativo, interpretativo, para a lei que torna o 

signo pertencente a uma determinada classe. De sua particularidade, extraímos aquilo 

que o torna geral, que compartilha em comum com todos os outros de sua classe. Por 

ser lei, ele deve ser signo. 

O signo, produto desta semiose, é manifestado através de um primeiro (a 

sensação primordial que se apresenta à mente), ligando um segundo (aquilo que o 

signo indica, se refere ou representa) a um terceiro (o efeito provocado no intérprete) 

(Santaella, 2004). Isto posto, com uma visão geral das teorias da persuasão, 

                                            

16 A saber: em domínio da primeiridade: Journey (2012). Em secundidade: Portal (2011). Em 
terceiridade: The Walking Dead (2012). 
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submetemo-las a seu contexto. Se visual, à retórica visual. Se falado ou escrito, à 

retórica verbal. Se em procedimento, à retórica procedimental, cruzando também seus 

conceitos quando necessário. 

A retórica procedimental é a mais importante ao trabalho, mas ela se constrói 

essencialmente durante a experiência de jogar por completo, por isso a maior parte 

de sua influência se dá antes mesmo do recorte. Ela funciona em muito dando suporte 

para que o discurso visual e os demais seja mais contundente. O resultado disso em 

nosso texto é uma discussão mais ampla sobre as metáforas visuais que se esperava, 

pois elas foram aqui fortemente catalisadas pela procedimental. 

No texto que segue, não retomaremos mais os aspectos teóricos a fundo, 

buscaremos construí-lo de forma um pouco mais sucinta. Traremos o texto em quatro 

partes. 

Na primeira, apresentaremos o universo do jogo em si, aquilo que é necessário 

para que leitor se familiarize com o contexto. 

Na segunda, detalharemos o recorte, numa narrativa do que se passa nos 

minutos de enredo que constituem nosso objeto direto. 

Na terceira, iniciaremos a análise em si, focando-nos em demonstrar como se 

dá a persuasão do jogo sobre as escolhas relacionadas ao seu próprio mundo. Nosso 

recorte, em dado momento, oferece três caminhos para o jogador escolher, 

trabalhando com a ideia de liberdade total. Mas discutiremos como o jogo toma 

medidas para eleger um caminho preferencial sem se posicionar de forma direta. Não 

é nosso objetivo aqui verificar os efeitos causados a um interpretante particular do 

signo, mas como dados adicionais, comparamos a experiência livre e as escolhas de 

dezesseis streamers que superaram a missão do recorte. Estes dados não nos trazem 

conclusões precisas sobre os interpretantes, visto que as condições de cada 

experiência se deram em um ambiente diferente e a nós desconhecido, mas fornecem 

insumos muito interessantes para a discussão, pois além do vídeo, alguns comentam 

suas escolhas e caminhos tomados. 

Finalmente, na quarta parte, dissertaremos sobre como os argumentos sobre 

o mundo do game constituem-se em metáforas sobre o nosso mundo, como intentam 
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persuadir o jogador sobre um ponto de vista particular de um tema relevante em nossa 

sociedade. 

 

4.2 Análise: The Witcher 3 

4.2.1 Contextualização 

Os livros da série The Witcher são uma interpretação livre, romantizada por 

Andrzej Sapkowski, a partir da mitologia polonesa ⎯ um povo de origem eslava cujo 

conjunto étnico miscigena também influências nórdicas e germânicas. O nome da 

série, a exemplo, é uma representação masculina da palavra bruxa (wiedźma), além 

de uma referência ao mito de Vedmak, um feiticeiro maligno, porém às vezes justo. 

Os espectros do meio-dia e a caçada selvagem, seres presentes nos livros e jogos, 

são interpretações dos mitos da dama do meio dia, de origem eslava, e da horda de 

espectros a cavalo que trazem pragas e raptam pessoas, de origem escandinava. Se 

nossa busca fosse por analisar a série de livros, teríamos neles nosso objeto direto, 

que tem neste universo mitológico seu objeto dinâmico. 

Nosso estudo, entretanto, se dá em torno do game The Witcher 3, uma obra 

desenvolvida ao longo de três anos e meio e que custou aproximadamente U$81 

milhões em sua criação, envolveu um time de 340 pessoas trabalhando diretamente 

em sua produção, somadas a outras 1,5 mil que auxiliaram de alguma outra forma. 

Sua campanha de jogo pode durar até 200 horas, seu roteiro tem mais de 450 mil 

palavras, as quais foram localizadas por 500 dubladores ao redor do mundo17. Toda 

esta campanha de jogo, apesar de original, tem como referência a obra literária 

original de Andrzej Sapkowski e a liberdade criativa de seus desenvolvedores, da qual 

dependem suas próprias referências e capacidade narrativa. Isto é, o jogo, em toda 

sua complexidade, é objeto direto que tem nos livros seu objeto dinâmico. 

Pensar em analisar por completo todos os aspectos sígnicos de um jogo tão 

amplo parece-nos um trabalho muito superior à nossa capacidade humana (limitada 

                                            

17 Dados disponíveis em https://br.ign.com. Acesso em 18 mar. 2020. 
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por nosso tempo de vida neste plano), ou percorrer um caminho mais abrangente cuja 

consecutiva capilaridade rasa não atingiria os objetivos aqui propostos. Por isso, e 

seguindo aquilo que seria o caminho natural da análise, tomamos um recorte 

representativo do jogo, o qual não esperamos que seja representativo de toda a sua 

complexidade, mas que sirva ao propósito de esclarecer como se dá a construção de 

signos ou quase-signos persuasivos neste universo ficcional. 

Mas ainda que busquemos a concisão, reduzir nosso recorte a uma imagem 

ou texto não seria suficiente. Vimos que a retórica procedimental precisa que as regras 

do jogo nos envolva em seus procedimentos, diferentemente da visual que se basta 

do universo imagético e da verbal que se fecharia com textos e falas. Por isso, 

precisamos de um recorte capturado em vídeo, do qual possamos minimamente 

extrair os procedimentos e a experiência em vivê-los como expectadores que 

interagem e agem sobre o mundo. E, como naturalmente nosso recorte tem no jogo 

completo seu objeto dinâmico, iremos contextualizar naquilo extrapola nosso objeto 

direto. 

Se possível, sugerimos ao leitor que experimente o jogo aqui estudado, pois 

estamos aqui limitados por nosso meio dissertativo em compartilhar a total 

experiência. Em outras palavras, ou melhor, apenas em palavras, o que oferecemos 

neste texto é, mais uma vez, um objeto direto, pois o recorte em vídeo que 

detalharemos é objeto dinâmico de nosso texto. Diante de tantas camadas de 

referência, em que necessariamente muito se perde e distorce, tomaremos aqui 

cuidado para que o excesso de filtros possa ser transposto da melhor forma. 

Dito isto, elegemos como recorte uma missão secundária, ou seja, uma que 

não proporciona influência direta à história principal do game, mas que, cremos, 

representa bem seu potencial persuasivo. Nas missões secundárias os 

desenvolvedores têm liberdade de fugir do arco principal, podendo propor novos 

temas e formas de se encarar o jogo. The Witcher 3, como vimos em seu 

encadeamento de objetos dinâmicos, tem na mitologia sua base conceitual, mas não 

tem compromisso, enquanto game, de usá-la como argumento para discutir temas 

sérios. Lembre-se aqui, os games que estudamos tem fim em si mesmo, seu objetivo 

é o puro entretenimento, não questionar o jogador sobre nosso mundo. Já discutimos 

aqui que algumas modalidades de jogo se propõem sim a um objetivo concomitante 
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ao entretenimento, mas isto não é o que está no cerne de The Witcher. Entretanto, 

em outros momentos e também nesta missão, denominada Deus Supremo, o vemos 

cruzar esta linha de forma mais contundente, ainda que não se disponha ao prosaico. 

Por isso, cabem aqui algumas considerações sobre o aquilo que antecede o 

recorte, que fazem parte da experiência do jogo antes que se jogue a missão Deus 

Supremo. 

Geralt, de Rívia, é o protagonista e avatar controlado pelo jogador. Em um 

amplo reino medieval bucólico fantástico, Geralt é um bruxo. Neste universo habitado 

por humanos e criaturas mágicas, os bruxos são mercenários que lidam com questões 

relacionadas às criaturas ou monstros, quando chamados. Bruxos cavalgam pelos 

reinos em busca de contratos, pelos quais recebem ouro de acordo com o nível da 

ameaça e poder aquisitivo do pagante. Em alguns momentos, receberá contratos 

diretamente de nobres e até reis. Em outros, a população esquecida de um vilarejo 

juntará tudo o que pode para barganhar ajuda de um bruxo. Por serem matadores de 

aluguel, ainda que de criaturas que ameaçam os humanos, os bruxos são vistos com 

desconfiança nos reinos. Alguns os menosprezam por serem mercenários, alegando 

que lhes falta humanidade para ajudar os demais apenas por boa vontade. Outros 

usam o mesmo argumento, porém baseando-se em sua criação, na qual são 

submetidos a processos mágicos altamente dolorosos e letais, para sugerir que sua 

humanidade de fato foi removida. Porém, bruxos são encarados como um mal 

necessário, pois neste mundo as criaturas mágicas são uma grande ameaça e os 

reinos humanos estão em constante guerras, submetendo a população rural à miséria. 

A profissão de açougueiro, por exemplo, se tornou rara. 

Bruxos não tomam lados, não têm orientação política e não são partidários a 

causas, por vezes nem mesmo a dos humanos. São homens que passaram por um 

processo doloroso na infância para melhorar seus atributos físicos, assim podendo 

combater monstros. Eles têm liberdade para aceitar ou negar contratos de acordo com 

seus critérios, isto é, os critérios do jogador. Este contexto colabora para a sensação 

de liberdade sobre o mundo, sobre o qual as noções do que é justo podem ser 

relativizadas. Na verdade, como acontece em jogos para um jogador único, todo o 

mundo foi construído para ele. Sua missão principal, por exemplo, é encontrar uma 

personagem que está em fuga desesperada, perseguida pela caçada selvagem. Mas 
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se o jogador não tiver pressa e quiser iniciar contratos paralelos no caminho, se 

envolver em torneios de luta ou simplesmente passear a cavalo, a personagem em 

fuga e a caçada selvagem esperarão até que ele termine. Tudo isso, somados ao fato 

de que controlamos um personagem que pode superar qualquer outro em combate e 

reviver infinitas vezes, confere uma experiência de total poder sobre este mundo. Seu 

avatar é um ser sem causas, ou melhor, pertence à causa que o jogador julgar mais 

interessante e moldará o mundo à sua forma sempre que lhe forem oferecidas opções. 

Experimentam-se situações em que os valores normais se invertem. Algumas 

criaturas pacíficas são caçadas enquanto outros humanos são verdadeiramente 

cruéis. Aqui, muitas vezes o jogador pode definir seu próprio conceito de monstro e 

agir livremente sobre o mundo. Na realidade, todo o conceito de The Witcher 3 é 

baseado em dar liberdade ao jogador. Para explorar, para decidir seu caminho e 

prioridades, para evoluir suas habilidades de bruxo e para escolher o que Geralt irá 

dizer em muitos diálogos. 

São oferecidas diversas situações de conflito narrativo, sobre as quais o 

jogador tem liberdade de escolha com ações oferecidas pelo jogo. Estas escolhas 

culminam em consequências narrativas ou procedimentais que podem colocá-lo em 

conflito ético. Mas como agente soberano sobre o mundo, pode agir como bem 

entender sem as consequências que teria no nosso. Em uma das circunstâncias, 

Geralt está em uma taverna quando um grupo de mercenários armados entra. Eles o 

instigam e provocam. Quando o perguntam sobre sua natureza, são oferecidas ao 

jogador três opções de resposta: negar-se a responder, identificar-se como um bruxo 

ou oferecer uma bebida ao grupo. Cada resposta gera um novo diálogo, que pode 

terminar em combate ou resolução pacífica. Pode-se esperar que o jogador parta para 

o combate contra os três homens certo de sua vitória, mas caso opte por um caminho 

diplomático, a intriga é resolvida e os ânimos se acalmam, encerrando-se a contenda. 

Quando o diálogo acaba sem conflito, caso o jogador permaneça na taverna ouvirá os 

mesmos homens em tom de deboche, comentando sobre um grupo de civis que 

acabaram de matar após os tratarem com violência. Ainda que a rodada de ações já 

tenha sido encerrada, o jogador pode, de livre vontade, sacar sua arma e punir os 

homens com os quais acabara de harmonizar, sem esperar recompensas narrativas. 

Em toda ação do jogador, podemos interpretar sua moralidade sendo questionada no 
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universo do jogo. Afinal, ele optou antes por não entrar em conflito para poupar a vida 

daqueles homens, mas deveria ele, tendo poder de combate superior, permitir que 

homens violentos vivam, assumindo a responsabilidade de que eles, futuramente, 

possam ameaçar a vida de outros inocentes? Sobre o controle de Geralt, o jogador é 

juiz e executor das leis, moldadas para funcionarem mais ou menos da forma que o 

jogador as concebe. Curiosamente, se optar pelo desfecho letal neste exemplo, o 

dono da taverna o repreenderá, dizendo que o mandante daqueles homens queimará 

toda a vila antes de descobrir que foi um bruxo estrangeiro o responsável pelas 

mortes. 

Concluída esta contextualização do objeto dinâmico, focaremos em nosso 

recorte de estudo. Descreveremos agora o que se dá na missão Deus Supremo. 

 

4.2.2 Recorte 

Quando a missão Deus Supremo começa, é esperado do jogador no mínimo 

algumas horas de jogo. Ou seja, já há uma boa familiaridade com os procedimentos. 

Não é possível cortar caminho até ela pois um item avançado chamado Olho de 

Nehalini é necessário para que ela se torne disponível. É possível, contudo, que o 

jogador tenha muito mais horas antes de alcançá-la, visto que ela não pertence à linha 

de missões necessárias para conclusão do game e, também, depende do jogador 

passar próximo à sua localização no mapa para que ela se torne disponível, o qual, 

diga-se, é enorme. Alguns jogadores que terminaram a campanha principal podem 

sequer ter encontrada este local, daí ser uma missão secundária. Sua duração total é 

de aproximadamente quatro a nove minutos, uma fração mínima das até duzentas 

horas necessárias para se concluir a campanha. A sequência de figuras 20 a 25 ilustra 

nossa campanha com fotogramas. 
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Figura 20 - 1) Aproximação das ruínas onde acontece a missão. 

 

Fonte: captura nossa. 

 

Figura 21 - 2) Dagmar, um dos fiéis. 

 

Fonte: captura nossa. 
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Figura 22 - 3) Preben, o outro fiel. 

 

Fonte: captura nossa. 

Uma discussão entre dois homens nas ruínas de uma edificação tomada pelo 

mato chama a atenção do jogador (figura 20). Eles discutem sobre uma oferenda feita, 

e sobre estarem condenados por não poder ofertar ainda mais. Ao se iniciar por 

vontade própria um diálogo com eles, os homens chamados Dagmar e Preben (figura 

21 e 22) nos revelam que estão fazendo ofertas ao Deus Supremo, e que também 

podemos pedir a ajuda dele, mas apenas se tivermos ofertas adequadas. Ele havia 

rejeitado as oferendas daqueles homens e amaldiçoou o vilarejo inteiro. Quando 

indagamos se o Deus Supremo é alguma deidade nova, os homens respondem que 

é antigo, que se conta sobre um indivíduo chamado Roslav de Oreton que veio até o 

local para colher palha quando um arbusto explodiu em chamas. Roslav, então, ouviu 

uma voz vinda do chão exigindo oferendas e obediência. Desde então, os homens 

trazem presentes. Em troca, o Deus Supremo os guarda e protege do mal. 

Geralt indaga o que há de errado com as oferendas, ao que os homens 

respondem que apenas trouxeram restos. Que antes da guerra, não dariam aquilo 

nem aos cães, mas que os tempos são difíceis e que ainda vão piorar, pois o Deus 

Supremo havia dito que encheria os rios de sapos, grilos e afins que devorarão as 

colheitas caso não ofereçam uma tira de bacon e um barril de cerveja. Nisto, Geralt 

se oferece para interceder por eles junto ao Deus Supremo, proposta que os homens 

aceitam, na esperança de que ele ouça um estrangeiro. 
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Para falar com ele, diz Dagmar, é preciso ficar na frente do altar e gritar “Deus 

Supremo! Ajude um pobre coitado necessitado! ” (figura 23). O jogo, então, nos 

permite livre movimentação novamente, podemos fazê-lo ou procurar outra ação. Se 

prosseguirmos, Geralt dirá a frase com voz tediosa e irônica, ouvindo uma resposta 

vinda da estátua-altar: “Como ousa perturbar o meu descanso divino, mortal?!”. Geralt 

responde: “Eu ouso perturbar porque quero que vossa divindade desfaça, a, ahm, 

maldição que lançou. Aqueles camponeses não têm…”, no que é interrompido pela 

voz. “Eles devem trazer oferendas dignas ou todos enfrentarão uma seca! Geadas! 

Terremotos! Avalanches! Tenho dito!”, e deixa de responder a novas interações a 

partir daqui. 

Figura 23 - 4) Geralt em frente ao o altar do Deus Supremo. 

 

Fonte: captura nossa. 

Neste ponto, as habilidades de bruxo de Geralt são o que lhe permite alcançar 

a verdade que os camponeses não puderam em anos. Ele percebe que a voz veio do 

subsolo. Se o jogador usar suas habilidades de bruxo poderá encontrar até duas 

pistas. A primeira é uma rachadura na parede, que Geralt deduz se tratar do local por 

onde a voz sai. A segunda é um rastro de cheiro de vinho avinagrado, que, se seguido, 

nos levará até um amontoado de pedras no chão. Aqui é possível usar o item Olho de 

Nehalini e revelar que as pedras são, na realidade, uma ilusão, usada para encobrir 

uma escada que leva a uma galeria sob a ruína (figura 24). No subsolo, encontramos 
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um silvano, um caprípede humanoide corpulento, que se apresenta como o Deus 

Supremo (figura 25). 

Figura 24 - 5) A ilusão da entrada sendo desfeita por magia 

 

Fonte: captura nossa. 

 

Figura 25 - 6) Geralt confrontando o Deus Supremo. 

 

Fonte: captura nossa. 
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Geralt o acusa sarcasticamente de ter engordado por conta dos camponeses. 

O silvano não aceita a crítica, rebatendo que ajudou os camponeses de volta, dando-

lhes bênçãos, absolvições e conselhos. “Creia-me”, completa, “esse povo precisava 

disso tudo! Cuidaria deles ainda se eles cumprissem com os seus deveres, mas 

recentemente eles oferecem essas migalhas patéticas…”. Geralt argumenta que as 

ditas migalhas são tomadas das bocas dos filhos deles e que, para piorar, ele ainda 

os amaldiçoou. O Deus Supremo finaliza dizendo que não desfará a maldição até que 

lhe tragam oferendas dignas. Neste ponto, o game nos dá cinco opções de ação. A 

última opção é a de deixar o diálogo, uma ação padrão do jogo que nos permitiria 

pausar a missão para retornar no futuro ou deixá-la de lado de vez. A penúltima é 

perguntar ao silvano se ele está aí há muito tempo. Esta é uma opção apenas 

informativa, ou seja, fazer essa pergunta não define como Geralt procederá no final. 

A isto, o Deus Supremo responde que está ali há um século. “Num inverno, me refugiei 

aqui, fiz uma fogueira tão grande que as chamas atravessaram as rachaduras e 

queimaram os arbustos acima. Tossi por causa da fumaça e, do nada, ouvi um 

camponês. ‘Uma voz do nada’, disse o homem, ‘um milagre’. E foi assim que virei um 

deus”. Geralt responde que ele está mais para um parasita. O silvano contra-

argumenta: “Talvez, mas o que são Freya e Metitele então? Exigem orações e 

oferendas sem dar nada em retorno? Pelo menos eu falo”, encerrando o diálogo. 

Deste ponto em diante, como Geralt, podemos definir como agir, escolhendo uma das 

três opções restantes, transcritas abaixo. E cada uma das opções desencadeia 

reações diferentes. 

 

1. Tive uma ideia. Vou te matar! 

2. Contente-se com oferendas simples ou morra. 

3. Está bem. Eu contarei a eles. (que a maldição não será removida) 

 

Se a escolha for a opção 1, (Tive uma ideia. Vou te matar!) iniciar-se-á um 

combate entre Geralt e o silvano, do qual o bruxo inevitavelmente sairá vitorioso, 

matando o Deus Supremo. Ao retornar aos fiéis, Geralt informará que o seu deus está 

morto, que se tratava apenas de um monstro comum, que engordava enquanto eles 
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passavam fome. Os homens reagem em tom de revolta e acusação. “O que foi que 

você fez? O Deus Supremo nos alertou. Ele disse que uma morte depravada nos 

aguardaria! Vamos, Trebor, devemos contar aos demais. Somente orações em grupo 

poderão nos salvar agora”. Sem mais nada a fazer, os homens caminham de volta 

para seu vilarejo. 

Se a opção 2 for selecionada ao invés (Contente-se com oferendas simples ou 

morra), Geralt ameaçará o Deus Supremo, que, temeroso por um embate com o 

bruxo, aceita comer mais modestamente até que a guerra cesse, tendo sua vida 

poupada. Ao dar a notícia aos homens, eles agradecem ao bruxo e comemoram 

felizes, dizendo que sabiam que o Deus Supremo é piedoso e compreensivo. O jogo 

oferece então duas opções adicionais, deixar os homens e seguir viagem, ou informar 

a eles que há uma cripta abaixo das ruínas. Se assim o fizer, ele atiçará a curiosidade 

dos homens, que se posicionarão em frente à entrada da cripta, interessados em 

explorar o interior do local. 

Caso a escolha seja a opção 3 (Está bem. Eu contarei a eles [que a maldição 

não será removida]), Geralt concorda em avisá-los, mas o adverte que um dia os 

homens o expulsarão dali com ancinhos. Ao retornar e informar aos dois fiéis, eles se 

lamentam entre si. “Eu disse, Trebor. Não o comoverá com lágrimas. Temos que 

esvaziar as despensas”. Como opção adicional, podemos novamente seguir viagem 

ou informar aos homens que existe uma cripta abaixo, que os deixará também 

curiosos sobre o local. 

Desta forma, concluímos a missão Deus Supremo.  

Nossa discussão agora avançará para a análise de sua proposição enquanto 

signo, aos métodos persuasivos que os desenvolvedores nos guiam para que 

tenhamos preferência por um caminho em detrimento dos demais, e às metáforas 

criadas sobre o nosso mundo. 
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4.2.3 Persuasão sobre o mundo do jogo 

Neste tópico, partiremos de uma análise semiótica para revelar os signos 

persuasivos que moldam a experiência desta missão. 

As tomadas do local de início da missão contrastam com a atmosfera hostil das 

florestas fechadas onde habitam criaturas vis e das regiões urbanizadas do reino. A 

impressão reinante sobre a região é bucólica e também de abandono, configuradas 

pela mata aberta em volta da estrada e pela vegetação que já toma o local depredado. 

Predomina-se o verde da vegetação e o laranja dos tijolos na experiência. Mas com a 

livre movimentação de câmera, a tela pode ser invadida pelo azul do céu, dada a 

ausência de teto. O ambiente é propício tanto para reforçar a história dos fiéis quanto 

a do Deus Supremo, conferindo-lhe factualidade, sendo crível tanto à devoção de 

anos pelos fiéis quanto à queda do silvano. Ambos os homens transmitem certa 

tristeza e miséria. Sua aparência inicialmente causa este tipo de estranhamento maior 

ou menor caso o jogador já tenha visto aquelas faces antes – a limitação tecnológica 

e de tempo de produção demanda uso repetido de alguns rostos para diferentes 

personagens. Suas expressões indicam sofrimento, suas roupas são simples e 

rasgadas, numa aparência desleixada. É perceptível, inclusive, a falta de alguns 

dentes em Preben, mas ambos têm expressões amigáveis, apesar da miséria. O apelo 

à compaixão pelos homens pode ser ainda intensificado de acordo com a hora do dia, 

clima ou estrada que o jogador tome para iniciar a missão. Como se vê na figura 26, 

ambos parecem ainda mais sofridos sob climas mais severos. Este catalisador visual-

procedimental de sensações não parece ser construído propositadamente para esta 

missão, sendo possivelmente mais um elemento entregue à sorte da jornada de cada 

jogador. À esquerda, Dagmar em uma manhã ensolarada. À direita, em uma noite 

chuvosa. 
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Figura 26 - Clima como um catalisador visual-procedimental de sensações. 

 

Fonte: captura nossa. 

Há outra limitação à empatia imposta por uma relação entre os elementos 

tecnologia e direção de arte. The Witcher 3 tomou um caminho representativo 

realístico. Isto quer dizer que ele construiu personagens com proporções humanas, 

paisagens com cores naturais, texturas baseadas em fotos, comunicação por diálogos 

falados etc. Mas da mesma forma que o Atari 2600 limitou seus jogos às 

possibilidades visuais dos anos 70, The Witcher 3 usou as tecnologias disponíveis até 

2015. Mesmo sendo considerado um dos jogos com melhor qualidade gráfica de sua 

geração pela mídia especializada, ainda é possível perceber claramente personagens 

virtuais, não atores expressivos. E esta percepção tende a se intensificar à medida 

que o tempo passa e seus gráficos se tornam mais datados. Há, ainda, uma limitação 

à expressão imposta pela quantidade de polígonos tridimensionais que se pode utilizar 

– quanto menos polígonos se tem à disposição na composição dos rostos dos 

personagens, mais duras se tornam as expressões faciais, como se vê no esquema 

da figura 27. Dagmar e Preben são capazes de transmitir emoções de maneira 

impressionante para a data de lançamento do jogo, mas são ainda claramente 

bonecos virtuais. Quanto a isto, não há muitas opções dada a limitação, mas em 

suspensão de descrença pode-se absorver os personagens razoavelmente da mesma 

forma que trataríamos atores filmados. 
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Figura 27 - Diferença de representação expressiva de acordo com contagem de polígonos 

 

Fonte: Medium.com, disponível em < https://medium.com/@EightyLevel/real-time-character-
production-tips-and-tricks-76d116eb3f04>, 2018. Acesso em 18 mar. 2020. 

Quanto ao som, não há uma trilha sonora especificamente composta para o 

momento. Em nossa experiência, ouvimos a trilha que nos acompanha durante a 

aventura em áreas sem combate. As dublagens, disponíveis em português, sem 

dúvida aumentam a imersão, ainda que com frequência vários personagens sejam 

dublados pelo mesmo ator. 

O jogo em si tem momentos mais dados à ação e outros dados a tomadas de 

decisões não apressadas. Aqui, experimentamos a segunda opção a todo momento, 

sabemos que não haverá um ataque de uma criatura selvagem, por exemplo, porque 

o jogo já fortaleceu isto em sua linguagem: quando diálogos são iniciados e os 

controles de movimentação são desativados, os combates e perigos ficam suspensos. 

Isto dá tranquilidade ao jogador, que costumeiramente intercala estes momentos com 

lutas frenéticas, para ouvir as histórias dos personagens e tomar decisões em seu 

próprio tempo. 

Jogar como um bruxo neste mundo confere ao jogador um status de 

conhecedor da verdade além dos personagens comuns. Quando os camponeses 

terminam sua fala, o jogador já sabe, pela estrutura procedimental do jogo, que irá 

resolver rapidamente o problema que os assola há um século. Isto se fortifica quando, 

ao usar os sentidos aguçados de um bruxo para investigar e o Olho de Nehalini para 

ver através de ilusões, enxergamos uma verdade que é inacessível àqueles homens. 

Temos, neste ponto, uma pequena narrativa construída: Em nosso lado, somos um 
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bruxo dotado de conhecimento, liberdade e poder muito além da média, e nossa 

profissão, claro, consiste em salvar pessoas e matar monstros. Somos tão livres neste 

mundo que podemos escolher ajudar ou não alguém, tão poderosos que sempre 

voltaremos após perder uma luta e, sobretudo e mais importante, agimos livremente 

sobre este mundo porque nossas ações não implicam em consequências em nosso 

próprio mundo. Se optarmos por extinguir por completo a crença religiosa destes 

homens não teremos consequências fora da tela. De outro lado, temos homens 

desamparados, crentes numa verdade absoluta que sabemos não ser real, visto que 

na experiência como bruxo lidamos com situações fantásticas que nos tornam céticos. 

Mas há uma ponta faltando a se completar, descobrir o que causa sua miséria. 

Entrar no covil do Deus Supremo causa uma mudança estética imediata. 

Saímos do campo verde para um porão escuro, com uma parca iluminação de tochas 

sobre uma predominância de tijolos e escombros e uma figura sinistra no centro. Aqui, 

não há relação ou presença dos camponeses, a cena nos comunica o que a figura 

causadora dos eventos realmente é. Simbolicamente, lidamos com um evento pouco 

ortodoxo, a divindade de uma crença se manifestando em sua presentidade 

absolutamente corpórea. 

Imediatamente após chegarmos ao subsolo entramos em uma sequência 

animada de diálogo, perdendo nosso controle sobre a câmera. Então, antes de 

apresentar a figura do silvano, enquadra-se rapidamente um animal estripado em 

corte rudimentar, somente transicionando em seguida para exibir a figura do 

personagem (figura 28). Esta composição em si desencadeia uma série de novos 

significados. Primeiro, a sensação inicial é uma mistura de repulsa e ojeriza em 

vermelho, em seguida reconhecermos a figura de um animal nesta composição 

escura, o que cria uma sensação de pesar e sugere que a cena pode ser ainda mais 

cruel se bem iluminada, o poder da sugestão é forte aqui. Segundo, está ali 

corporificada a carne dada como oferenda, prova de que os homens cumprem com 

suas oferendas, e o autor do ato sanguinário, imediatamente revelado após a 

transição. Terceiro, talvez o jogador saiba neste ponto que carne é um artigo de luxo 

no mundo bélico de The Witcher 3, o que depõe contra a avareza do Deus Supremo. 

Também a crueza da cena é típica da antecipação da apresentação de um vilão, 

conforme já muito explorado pela linguagem do cinema, enquadrando a brutalidade 
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antes de apresenta-lo. Quando finalmente o vimos, antes que ele possa argumentar 

sobre seu lado, a narrativa já depõe contra ele. Então conhecemos sua imagem, 

recebidos pela frase “O quê? Quem ousa perturbar o meu ser divino?”. 

Figura 28 - Sequência de enquadramento inicial do silvano. 

 

Fonte: captura nossa. 

Há uma sensação de surpresa quando se ouve a voz do silvano. Além de ser 

provavelmente o primeiro contato do jogador com a espécie (há apenas mais um 

silvano no jogo, apresentado mais à frente na história), sua aparência não lembra os 

monstros que estamos habituados a enfrentar e, também, é menos frequente a 

ocorrência de monstros falantes em The Witcher 3. A voz é um sinal claro de 

inteligência, não se trata de um monstro irracional comum desumanizado que 

enfrentamos corriqueiramente, mesmo seu olhar é profundo e direcionado aos olhos 

de Geralt. Entretanto, o primeiro feixe de empatia garantido por sua voz e humanidade 

se enfraquece quando temos um panorama mais amplo de sua aparência. 

Percebemos que se trata certamente de um monstro, não um humano. Seus pés, 

orelha, chifres, estrutura muscular e olhos evidenciam isso. Seu porte físico sugere 

também que tem se alimentado com fartura, contrastando com os homens miseráveis 

que o adoram. Seu aspecto geral, na verdade, é o de um diabo. A narrativa já mostra 

um embate claro do bem contra o mal, que se desfechará em batalha. 

Caso o jogador queira ouvir mais sobre o silvano antes de se decidir sobre sua 

ação, o que, reitere-se, é totalmente opcional, ouvirá seus argumentos em sua defesa: 

ao contrário dos deuses da crença comum, ele conversa e aconselha seus 

adoradores. As oferendas não são direcionadas a uma entidade abstrata, mas a um 

ser que realmente as consome e retribui. O silvano defende que há uma relação 
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mutualística entre ele e seus adoradores, onde ele oferece suporte psicológico em 

tempos de guerra e desamparo. Em outros termos, ele sana a miséria da alma de 

seus adoradores em troca de oferendas que até antes da guerra lhes faziam menos 

falta. A guerra, para os homens, é a culpada de sua miséria, não o Deus Supremo. 

Diante disto, o jogador se vê diante de suas opções. 1) Matá-lo, 2) Ordenar que 

aceite oferendas menores ou 3) Não se envolver. 

Em nossa análise, entendemos um ambiente que torna pouco provável a 

escolha da terceira opção. O jogo argumentou procedimentalmente, visualmente e 

verbalmente que temos uma situação de injustiça, de luta do bem contra o mal. O 

jogador aqui encarna um herói caçador de monstros, não se envolver diante de um 

cenário tão bem montado seria improvável. Já está determinado que o silvano 

representa o mal, resta ao jogador categorizá-lo como um mal menor, reversível ou 

justificável escolhendo a opção 2. Ou torná-lo o vilão último desta história, aplicando 

sua justiça neste mundo em que é juiz e executor livre de penalidades, escolhendo a 

opção 1. 

Lembramos que a proposta de The Witcher 3 é permitir a liberdade de ação ao 

jogador sobre os dilemas que enfrenta. Mas como a história do jogo não é um 

acontecimento do acaso e sim, uma história roteirizada, passamos a entender, neste 

ponto, que o jogo usou de muitos atributos persuasivos para tornar a opção 1 a 

escolha preferida pela grande maioria (matá-lo), seguida da opção 2 (alertá-lo) e muito 

raramente da 3 (ser neutro). 

Para testar nossa hipótese, verificamos como dezesseis jogadores cumpriram 

essa missão através de streaming de vídeo em seus canais próprios na internet. 

Nenhum deles escolheu não se envolver, como esperado. Seis deles (38%) 

escolheram a opção 2. Alguns destes jogadores realizaram comentários de suas 

escolhas, dentre eles, ouvimos que não matariam o silvano por se tratar de um ser 

consciente, que ele merecia uma segunda chance, sugerindo retornar para matá-lo 

caso não mude seu comportamento ou, ainda, que deixá-lo vivo parecia ser a 

alternativa mais interessante para a narrativa. Curiosamente, as duas primeiras 

justificativas mostram jogadores totalmente imersos no personagem, agindo sobre o 

mundo de The Witcher 3 incorporando sua própria personalidade e escolhas a Geralt, 
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enquanto a última resposta mostra uma total desconexão, um jogador mais 

interessado em contemplar uma boa narrativa que imergir no personagem. Quando 

retornaram aos fiéis para informar o resultado, todos escolheram também revelar que 

havia uma cripta abaixo deles, e os jogadores que reagiram a isso demonstraram 

grande satisfação em poder sugerir que os camponeses buscassem a verdade por 

conta própria. 

Mas a maioria dos jogadores, ao todo dez (62%), escolheu matar o silvano. Os 

jogadores que transmitiram seu áudio demonstraram total desconfiança e repúdio às 

ações do personagem durante a missão. Os mesmos, quando voltaram para informar 

aos camponeses e ouviram deles a reclamação pela morte de seu deus, ficaram 

irritados e manifestaram descontentamento com os personagens, justificando a 

atitude dos NPCs como “burrice” ou ingratidão. Um deles, enquanto ouvia o silvano, 

espontaneamente lançou um comentário sinalizando semelhanças com a situação 

econômica do país. “Nem parece que é no mundo real. Olha a crise que tá aí”, o que 

cria uma relação signo-interpretante muito interessante, dada a diferença de contextos 

entre o jogador brasileiro e a desenvolvedora polonesa que idealizou a missão - uma 

expressão do interpretante imediato certamente não idealizada na composição do 

objeto. 

De certa forma, isto também nos sugere que a escolha dos desenvolvedores 

diante deste dilema seria, caso fossem jogadores, a opção 1. Mas sob o manto da 

liberdade total dada ao jogador, é apresentada a ideia de que ele tem um ambiente 

bem menos incisivo interferindo em sua escolha, mas os elementos de linguagem já 

cuidaram para que sua escolha fosse enviesada. 

Neste ponto, cabe recapitular a teoria para reforçar sua aplicação. Em 

primeiridade, comentamos as qualidades puras ligadas à experiência, que se tornam 

mais dramáticas quando entramos no covil do silvano. Em secundidade, nossa ênfase 

se mostrou nas ações de jogar em si, na interação criando caminhos que a seguir 

reforçam a sensação de liberdade e poder. Em terceiridade, destacam-se as 

possibilidades do enredo trazidas pelas escolhas e contexto. Assim, considerando a 

tétrade elementar, vemos o predomínio da direção de arte na primeiridade, da 

mecânica na secundidade e da narrativa na terceiridade, tornando a tecnologia, como 

esperado, o elemento menos visível. 
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Mas como descrevemos, a tecnologia é quem traz possibilidades e limitações 

expressivas à direção de arte, narrativa e mecânicas. E ainda, como adicional, é a 

base existencial dos procedimentos, que foram construídos em sua maioria antes do 

recorte. Como exemplo, sabemos que a sensação de poder total sobre o mundo só é 

existe porque a jornada até aqui assim o foi. Mas um jogador menos experiente que 

inicia sua campanha num modo difícil pode ter morrido muitas vezes até chegar aqui, 

aumentando muito as chances de não se envolver na questão apenas para não entrar 

em combate desnecessário com um monstro desconhecido, o que seria uma 

abordagem talvez um pouco mais realista. 

Os procedimentos são os responsáveis pela sensação de onipotência do 

jogador sobre o jogo. Seu avatar, de certa forma, é o verdadeiro deus deste mundo 

que foi construído apenas para que ele o experimente. Sem sentir que poderia fazer 

qualquer coisa, ou seja, sem a liberdade que lhe é dada pelo poder combativo do 

bruxo, as escolhas poderiam ser mais tímidas. Mas como não o são, o receio de 

consequências é bem menor, o jogador pode então agir sobre o mundo de forma 

inconsequente, de acordo com suas preferências momentâneas. E durante o 

momento em que se passa a missão, somando-se os procedimentos que antes deram 

poder ao jogador, entendemos que os argumentos do jogo foram concebidos de forma 

a persuadir a escolha do jogador como descrevemos. 

Tivemos, então, três entidades em discursos distintos no recorte, sendo os dois 

primeiros os mais óbvios. O primeiro é o dos homens adoradores, que sofrem as 

mazelas da guerra e da ausência de bênção, mas louvam e defendem o deus 

supremo. O segundo é o do próprio silvano, que alega oferecer bênção e conselhos 

aos aldeões, que têm oferecido ingratamente comida e bebida de má qualidade. O 

terceiro, menos óbvio, é o do jogo, que possui nuances mais delicadas, manipulando 

recursos visuais, sonoros e a oralidade dos dois primeiros para criar seu próprio 

argumento, isto enquanto compartilha com o jogador a autoria de todos os eventos 

que ocorrem em seu mundo. 
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4.2.4 Argumentos sobre nosso mundo 

Ao construir o personagem Deus Supremo, os desenvolvedores puderam 

escolher dentre as muitas criaturas que compõem seu bestiário. Algumas destas 

criaturas gerariam outras abordagens igualmente interessantes. Os djinns, por 

exemplo, são construtos inteligentes, tidos como vingativos, elementais capazes de 

manipular ventanias, gênios que podem conceder desejos. A trama da missão com 

um djinn poderia envolver uma criatura que realmente concede graças na forma de 

pedidos aos humanos, mas que também se enfurece e envia redemoinhos de vento 

quando contrariado. Também poder-se-ia escolher um púero, uma criatura de 

natureza tímida, que cuida de seu território a partir de lugares de onde não pode ser 

vista. Podem se comunicar na língua humana e seriam divindades mais modestas 

pois tem pouco apego a bens materiais. Púeros também são atraídos pela alegria, o 

que geraria uma relação na qual a deidade realmente se preocupa em ver seus 

adoradores felizes. Mas, como vimos, os desenvolvedores decidiram-se por um 

silvano, e há muito o que se extrair desta escolha e de sua composição. 

Na obra literária original, Geralt aceita um contrato por um “diabo”, que depois 

se revela ser um silvano. Sua aparência é a responsável por o terem chamado desta 

forma, pois os humanos comuns não conhecem a fundo o bestiário deste mundo. 

Silvanos são descritos nos livros conforme se segue. 

 

A criatura tinha menos de uma braça de altura, olhos salientes, chifres 

retorcidos e barba de bode. Até sua boca, com beiços macios e em constante 

movimento, trazia à mente a imagem de um caprino ruminando. A parte inferior do 

corpo era coberta por uma espessa penugem arruivada, que chegava até os cascos 

fendidos. Para completar, o estranho ser era dotado de uma longa cauda terminada 

num penacho apincelado, a qual ele agitava energicamente. 

 

Sua aparência é descrita, de fato, como uma criatura capaz de causar 

estranhamento. Todavia, silvanos, apesar de sua aparência, não são criaturas que 

costumam representar perigo. O bestiário de The Witcher 3 conta que eles restringem 
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seu contato com a humanos apenas a truques e a comer suas plantações, fazendo 

do Deus Supremo uma exceção à esta regra. 

O bestiário trás uma entrada com uma fala do comandante élfico Yaevinn que 

diz que “Os silvanos são cruéis, gananciosos e traiçoeiros. Mesmo assim, prefiro eles 

aos dh'oine”. Seu apontamento certamente depõe contra a natureza dos silvanos, mas 

ele os descreve também como criaturas menos desagradáveis que os dh'oine, ou seja, 

menos desagradáveis que os humanos. Esta passagem reforça, além, certa 

relativização no conceito de monstruosidade, como discutido antes, que por vezes 

depõe contra o comportamento cruel dos seres humanos. Neste caso, humanos são 

preteridos pelos elfos mesmo em relação aos silvanos, que já tomam em baixa estima. 

Na adaptação televisiva de 2019, o capítulo “Apenas quatro” nos apresenta um 

silvano, no entanto de natureza e direção visual bem diferente do que vemos nos 

games (figura 29). 

No episódio em questão da série, adaptado diretamente da obra literária, ou 

seja, livre de compromisso visual com o retrato da criatura nos jogos, Geralt recebe o 

já mencionado contrato pelo diabo, personagem que depois descobrimos se chamar 

Torque. O roteiro demanda que o silvano nos cause sensações diferentes ao longo 

do episódio. Primeiro, há o temor pela criatura desconhecida tida como um diabo, 

então sua aparição inicial precisa causar estranhamento, desconfiança, temor e 

justificar seu antagonismo. Em seguida, descobrimos que Torque não possui 

orientação maléfica ou bestial, tendo sido apenas alvo de discriminação por sua 

aparência, então precisamos sentir empatia e compaixão por sua condição. 
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Figura 29 - Torque, o silvano, conforme representado na série televisiva de 2019. 

 

Fonte: fotomontagem nossa a partir de imagens de divulgação. 

Silvanos são caprípedes, ou seja, possuem a metade inferior de um bode, 

enquanto a de cima é mista, como um animal humanoide. Esta aparência é, por si, 

uma associação à entidade sobrenatural maligna da tradição cristã, a própria 

representação do mal. O mundo de The Witcher não conhece esta tradição ocidental, 

ela não pertence a seu mote narrativo, ao menos não diretamente, mas aceitamos 

que o chamem de diabo por suspensão de descrença. Assemelhar-se a um diabo 

imediatamente lhe permitiria cumprir seu primeiro papel de criatura amedrontadora, 

mas como fazer o expectador a seguir sentir empatia pela criatura que visualmente é 

a própria encarnação do mal? Daí sua direção de arte contar com aspectos de 

composição muito particulares. A começar pela cor, seu tom de pele não é o de um 

diabo vermelho, mas próximo de um humano caucasiano comum, num tom que 

lembra uma pele excessivamente exposta ao sol. Há uma pelagem no peito como a 

de um homem e ele está coberto por uma camada de terra marrom, que nos é comum 

em memória visual a trabalhadores rurais, a crianças que brincam na terra ou a 

alguém que foi derrubado no chão, possivelmente em uma briga em que saiu como 

perdedor. Seu porte físico magro, baixo e nada imponente e sua expressão facial que 

transita entre a tristeza e a melancolia sugerem que vive como caça e não caçador. 

Em termos de forma, sua silhueta combina elementos de bode com um torso humano, 

possuindo inclusive mamilos, mostrando que a criatura é próxima biologicamente de 

nós. De seus dois chifres, um está quebrado de forma irregular, possivelmente 
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resultado de uma luta desastrosa. Sua boca sempre aberta mostra dentes brancos, 

sem presas de predador, arqueada de tal forma que mais parece uma criatura 

ofegante que perigosa. Por fim, seus olhos são separados e se põem numa posição 

entre à frente e a lateral da cabeça. Vemos olhos na frente do rosto normalmente em 

predadores, pois esta característica lhes confere visão tridimensional, que auxilia no 

cálculo da distância até a presa. Nós, humanos, possuímos olhos na frente do rosto, 

por exemplo. Olhos na lateral são normalmente pertencentes aos seres predados, 

incluindo ruminantes, que, com um campo de visão muito superior ao nosso, 

diminuem as chances de ataques surpresa. Os olhos predominantemente tristes de 

Torque são posicionados no limite entre um predado e um predador hominídeo 

inteligente. No balanço, toda a construção visual de torque é dúbia, tendendo mais 

para uma criatura estranha, porém indefesa. Mas com a manipulação inteligente de 

câmera, a série nos apresenta o personagem precisamente como deve ser. Uma 

criatura assustadora no início, quando vemos relances de sua silhueta de diabo, mas 

que, à medida que nos acostumamos com sua aparência, descobrimos se tratar de 

um ser assustado, nada assustador. 

 No fim, descobrimos que o diabo da série não é mal como um diabo, tampouco 

o aparenta. A dualidade de sua aparência, como dito, também se deve à expectativa 

que se criou de um diabo no imaginário ocidental. Sem entrar no mérito de sua origem 

religiosa, a forma de retratá-lo possui padrões muito sólidos ao longo dos anos, 

popularizando-se sob influência das pinturas góticas e sofrendo modificações em cada 

período da arte. Demônios são representações corriqueiras em pinturas de teor 

religioso, sua representação mais comum é a de uma besta humanoide caprina, 

bovina ou draconiana, podendo misturar seus elementos. Seu tom de pele costuma 

ser inumano, por vezes pálido (como um ser cadavérico, a própria morte), por vezes 

escuro (como uma manifestação sombria relacionada à própria ausência de luz), por 

vezes vermelho (como sangue ou fogo). Sua expressão varia de um ser inteligente, 

quando se trata de um líder, a inepto, quando um subalterno, mas há sempre uma 

crueldade latente. A figura 30 compila algumas destas representações, das quais 

Torque absorve em direção de arte apenas algumas. 

  



118 

 

Figura 30 - Representações de diabo ao longo da história. 

 

Fonte: fotomontagem nossa. Origens variadas18. 

 

 

                                            

18 Do topo, em sentido de leitura: “Inferno”, de Hans Memling (1485). Fonte: 
https://www.hansmemling.org. Santo Agostinho e o diabo, de Michael Pacher (1480). Fonte: 
https://www.sammlung.pinakothek.de/. O antagonista do filme A Lenda (1985). Fonte: Fotograma da 
obra. Llilith, do game Diablo 4. Fonte: (divulgação, 2019). 
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Torque na verdade parece estar num entreposto entre a representação 

amedrontadora e a cômica ou digna de empatia. No período em que as 

representações de um diabo o retratavam apenas como o mal encarnado, seria difícil 

imaginar que uma figura caprípede poderia parecer amistosa. Mas a comicidade 

trazida pelos quadrinhos, desenhos animados e filmes mostra que sua representação 

hoje é relativizada. Basta que se observe outras configurações de personagens que 

mostram diabos ou mesmo sátiros (caprípedes mitológico). Olhos grandes e 

expressivos, cores vibrantes, proporções cartunescas, mesmo vilões não parecem ter 

uma natureza tão vil que não se permita o riso. Personagens aqui genuinamente maus 

parecem praticar seus atos em um nível puramente fantasioso, de inocência possível 

para espectadores infantis. Não são mais, em si, o mal encarnado, mas um mal 

metafórico contextual (figura 31). 

Figura 31 - Representações cômicas ou carismáticas de diabo e caprípede 

 

Fonte: fotomontagem nossa19. 

Nossa expansão destes conceitos busca mostrar que os silvanos de The 

Witcher, que não são nem maus nem diabos (apesar de parecerem), não precisam 

ser construídos visualmente como seres macabros. Sua natureza não é 

obrigatoriamente maldosa, por isso sua construção visual não precisa transmitir um 

alinhamento cruel. Agora, se estendermos nossa análise formal ao Deus Supremo, 

veremos uma composição de personagem bem diferente de Torque, com quem 

partilha a mesma espécie e o mesmo universo, portanto ligados por uma lei sígnica. 

                                            

19 .Da esquerda: “Ele”, vilão da série infantil As Meninas Super Poderosas (1998-2005). Fonte: 
divulgação. Phill, do longa Hércules (1997). Fonte: fotograma. 
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Sobretudo, quando o game nos permite escolher três caminhos sobre o personagem, 

1) matá-lo, 2) alertá-lo ou 3) ignorá-lo, ele nos abre um precedente de julgamento 

sobre a natureza da criatura. Podemos classificá-lo, respectivamente, como 1) um mal 

irretratável, 2) um egoísta de comportamento reversível ou 3) uma ser em uma relação 

deidade-adoradores na qual não queremos ou podemos intervir. Neste último caso, 

seja porque julgamos a situação demasiada complexa, fora de nossa alçada ou ainda 

porque tomamos a terceira opção apenas porque temos pressa, em todos estes casos 

não o julgamos como um mal que precisa ser erradicado imediatamente. Na verdade, 

podemos afirmar o mesmo sobre quem toma o segundo caminho, de apenas alertá-

lo. O jogo nos permite julgar o que a criatura é, mas, como vimos, depõe contra sua 

orientação visualmente, verbalmente e procedimentalmente. 

Julgar a natureza das coisas em um universo que conhecemos há apenas 

algumas horas de jogo parece ser uma tarefa inexata. Quanto menos referências 

sobre o mundo de The Witcher 3 ainda temos, mais precisamos de referências de 

nosso próprio mundo para completá-lo. É possível sentir segurança na tomada de 

decisão sobre o mundo de The Witcher porque ele se aproxima do nosso em 

verossimilhança, como o jogador que relacionou a avareza do Deus Supremo à crise 

econômica brasileira evidencia. Mas verossimilhança não é sinônimo de verdade, 

como temos discutido ao longo de nosso texto. A verossimilhança pode, todavia, 

tomar o lugar da verdade. Como desenvolvedores de seu mundo ficcional, os 

desenvolvedores de The Witcher 3 são livres para determinar aquilo que é verdade 

em seu mundo. E para torná-lo crível, o fazem com discursos similares aos de nosso 

mundo, como hábeis oradores atenienses. Sobre isto, o diálogo de Fedro e Sócrates 

antecipou as bases de nossa discussão sobre o silvano “ouvi dizer que para quem 

deseja tornar-se um orador consumado, não se torna necessário um conhecimento 

perfeito do que é realmente justo, mas sim do que parece justo aos olhos da maioria, 

que é quem decide, em última instância” (Platão, 2000, p. 86). No universo de The 

Witcher 3, somos um caçador de monstros com liberdade total sobre o mundo, 

estamos diante de um monstro de aparência diabólica, temos vítimas de suas 

trapaças construídas com aparências miseráveis, não temos consequências sociais, 

políticas ou divinas sobre nossos atos. O jogador é livre, se quiser, para punir o Deus 

Supremo. Mesmo que este caminho não seja necessariamente o justo, ele estará 

justificado, pois o caminho da justiça em The Witcher é construído por verossimilhança 
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com nosso mundo. Agora, nos voltemos novamente à questão da escolha do silvano 

e de sua aparência. 

Figura 22 - Allgod, por Dario Jelusic (2018). Fanart desenvolvida por um ilustrador e jogador de The 
Witcher 3, numa reprodução livre do silvano Deus Supremo. 

 

Fonte: Artstation, 2018. Acesso em 18 mar. 2020. 
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 A figura 22 não é arte conceitual dos desenvolvedores de The Witcher 3, e sim 

uma criação de um fã. Ela, todavia, retrata bem a aparência do Deus Supremo, com 

detalhes que nossas capturas de tela não reproduziram tão bem. Há algumas 

diferenças sutis, como o chifre esquerdo, que está quebrado no jogo e sua expressão 

facial, de uma crueldade que não vimos em nossa experiência no game. A composição 

do artista conta uma narrativa visual que depõe contra o Deus Supremo, 

possivelmente sua própria visão sobre o personagem. 

O Deus Supremo possui muitas semelhanças com Torque. Sobretudo, ambos 

são visualmente signos estabelecidos por lei de semelhança como diabos, possuindo 

a mesma origem na concepção ocidental construída ao longo dos séculos. O Deus 

Supremo, entretanto, conta com detalhes que o distanciam muito de Torque, ele não 

é um predado amedrontado, e sim um predador vil. Apesar de falar e mover seus 

lábios exatamente como um humano, é possível perceber presas ensanguentadas em 

sua boca. Pela narrativa, o sangue pode pertencer à sua última refeição feita das 

oferendas, mas a intenção visual em se construir personagens com a boca 

ensanguentada é, normalmente, demonstrar seu caráter bestial. É assim que vemos 

com frequências lobisomens, vampiros ferais e criaturas assassinas no geral, que se 

alimentaram de um ser vivo recentemente. Seu corpo grande contrasta com o de 

Torque, um ser magro e encurralado, em oposição a outro que engordou se 

alimentando às custas de outros, com uma robustez que o apresenta como mais forte 

e capaz que seus próprios adoradores miseráveis. Seu chifre quebrado é polido, 

talvez por economia de polígonos no personagem, mas não tem o corte violento como 

o de Torque. O Deus Supremo tem alguns arranhões e marcas de combate pelo corpo, 

sugerindo que sua vida não tem sido fácil também, e isto é uma das poucas coisas 

que depõem a seu favor como vítima. Seus olhos são negros, com um pequeno brilho 

amarelo no centro, o que corrobora para seu aspecto amedrontador pois não é natural, 

e sim uma distorção diabólica entre olhos humanos e de cabra. 

Em termos de argumento, vemos que The Witcher 3 cria aqui dois principais. 

Primeiro, afirma que o Deus Supremo é mal, ainda que mascare essa conclusão pelas 

escolhas que dá ao jogador. Sintetizando as premissas assumidas para isto, podemos 

dizer que ele é mau porque se comporta e parece com um diabo da tradição religiosa 

ocidental. 
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Em sua própria defesa, o Deus Supremo argumenta ser diferente dos deuses 

tradicionais porque ele conversa com seus fiéis. Argumenta sua própria materialidade 

como justificativa para a troca fiel-deidade, questionando nisto a utilidade ou mesmo 

a existência dos deuses: somente sua figura é real, somente através dele as pessoas 

do vilarejo podem obter conforto espiritual real. Mas sabemos que o Deus Supremo 

não é um deus, porque o universo do jogo assume semelhanças com o nosso. O único 

correspondente possível para a figura do silvano é a do charlatão, o ludibriador que 

se aproveita da fé dos oprimidos, mas é bem humano e até monstruoso, mas nada 

divino. Daí surge o segundo argumento: o jogo assume a premissa de que um vigarista 

usa a fé das pessoas para ludibriá-las, lançando a conclusão que um charlatão é um 

parasita de seus seguidores. Recapitulando e sintetizando os dois argumentos, temos 

que: 

“O Deus Supremo é mau como se espera de um diabo de origem religiosa, com 

que ele realmente parece”. 

“O Deus Supremo usa a fé das pessoas para enganá-las”. 

Separar as duas afirmações é importante porque nos permite analisá-las mais 

facilmente. Para concordarmos com a primeira afirmação, por exemplo, assumimos 

necessariamente a premissa de que o mal pode existir na tradição religiosa ocidental. 

Não que ela é o mal, obviamente, mas que ele está presente na figura dos diabos, 

enganando aqueles que são ignorantes a ele, como os camponeses são ignorantes à 

figura do silvano. Sabemos que essa premissa está associada ao nosso mundo pelas 

características do silvano, que insistentemente lembram crenças externas à sua 

ficção. Vale lembrar que iniciamos essa discussão sugerindo como outras criaturas 

do bestiário de The Witcher 3 poderiam servir muito bem ao propósito narrativo da 

missão, isto é, caso ela fosse uma metáfora mais auto referencial ao universo do jogo 

que ao nosso. 

A segunda afirmação, em sua vez, corrobora com a existência de charlatões 

religiosos em sua premissa oculta, pois o personagem não poderia usar a fé das 

pessoas para enganá-los se sua ocorrência não fosse possível. 

Assim, somando a intenção de associação do jogo ao nosso mundo e aos 

trapaceiros que usam a crença, entendemos que The Witcher 3, nessa missão, cria 
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um argumento que demoniza a figura do vigarista religioso. Não como uma crítica às 

religiões ocidentais em si, mas aqueles que usam a fé das pessoas em seu próprio 

ganho. De forma simples, porém não elementar, a missão nos apresenta a um 

ambiente em que se torna crível que se pode manipular a fé de outrem, tratando o 

enganador em uma metáfora quase literal como um diabo. Em outros termos, aquele 

que usa a crença, a miséria, o desespero e a dor de outro em benefício próprio é, 

dentro dos argumentos de The Witcher 3 sobre nosso mundo, um diabo. O jogo 

também poderia fazer com que o Deus Supremo fosse um humano, mas escolheu 

que sua aparência fosse representativa de seu caráter para depor mais facilmente a 

respeito de sua natureza. 

Quando o silvano, em sua própria defesa, afirma verbalmente ajudar os 

necessitados, o jogo instiga nossa desconfiança sobre isto apenas nos mostrando sua 

aparência, lembrando-nos de quem ele é. Como os argumentos do silvano são 

também parte do jogo, podemos observá-lo sob outra ótica. O jogo não pretende 

justificar as atitudes do Deus Supremo, mas mostrar ao jogador que o silvano se sente 

justificado, que um charlatão não se vê como um inimigo aproveitador, mas como 

alguém que faz um bem em troca de outro.  

Um vigarista religioso, seja em nosso mundo ou no de The Witcher 3, se vê em 

uma relação mutualística com seus seguidores, e não parasital. O suposto amparo 

emocional fornecido pelo silvano justificaria os sacrifícios dos aldeões em sua própria 

lógica. 

O Deus Supremo chama a atenção para seu próprio egocentrismo e segurança 

quando recebe Geralt dizendo “Como ousa perturbar o meu ser divino, mortal?!”. 

Curiosamente, ele tanto não é imortal como também chama Geralt de mortal, o avatar 

que pode reviver infinitas vezes caso perca o combate. A resposta de Geralt, nossa 

voz direta no mundo, é sarcástica ao desafio. Como jogador, confiamos que ele, um 

bruxo, saberia se estivesse diante de uma forma de vida incomum, de alguma 

santidade potencial. O personagem está acostumado a lidar com todo tipo de trapaça 

pois tem experiência com monstros e vilões. 

Antes defendemos que a narrativa tenta reduzir as possibilidades de o jogador 

enxergar a cena de forma neutra, instigando-o a julgar o vigarista como injustificável 
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ou pelo menos passível de certa regeneração. Como adição, jogadores que não 

tomam o caminho de matá-lo, mas ainda assim sintam que a missão não se concluiu 

de forma justa, têm a opção de informar aos camponeses que existe uma cripta abaixo 

deles. Sabemos o que eles encontrarão caso desçam, por isso vemos uma retomada 

da discussão entre verdade e verossímil, porém desta vez o jogo sugere ao jogador a 

reflexão sobre a questão. O que fazer diante daqueles que são enganados através de 

sua fé quando se tem uma chance única e genuína de lhes mostrar a verdade? 

Podemos mostrar a verdade, permitindo que escolham seu próprio caminho, ou 

permitir que vivam uma mentira verossímil, que apesar de sofrida é a única que forma 

de vida que conhecem. O jogo nos permite escolher como afetamos seu mundo, mas 

a correlação com o nosso, em sua vez, é também verossímil. 

Àqueles que optaram por matar o Deus Supremo receberam, como descrito 

acima, a ingratidão e revolta dos camponeses. Supomos que este sentimento dos 

jogadores se deve à forte relação metafórica da missão com nosso mundo, pois sua 

escolha não foi por matar um monstro trivial, mas eliminar um vigarista que lhes 

tomava o pouco sustento, se aproveitando de sua ignorância. 

Por fim, como observação final ao que dissertamos, cabe-nos comentar sobre 

o título desta missão em seu idioma original. Deus Supremo foi uma tradução direta 

do inglês A Greedy God, mas o jogo foi projetado em polonês, onde ela se chama 

Opium dla ludu, ou “O Ópio do Povo”. A frase foi popularizada por Karl Marx em sua 

famosa Crítica da Filosofia e do Direito de Hegel, e vem acompanhada de uma forte 

crítica à religião. Junto à famosa frase, por exemplo, diz que “a religião é o suspiro da 

criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de 

estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo.” (2010, p. 145). Se interpretada 

ao pé da letra, a declaração contundente de Marx proporia uma abordagem mais 

incisiva que a nossa, que se focaria na figura da religião e não do indivíduo. Julgamos 

leviano de nossa parte sugerir que Deus Supremo é uma crítica que se estende à 

religião de forma generalizada baseando-nos apenas no título, sem outras evidências 

mais contundentes. Entretanto, o título que se apropria de um evento de nosso mundo 

e critica fenômenos ligados à religiosidade e ingenuidade humana, de certo, reforça 

nossa hipótese de que os argumentos do jogo estão ligados à realidade e às 

metáforas que descrevemos. 
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Um dos designers de missões do game, comentando o lançamento seguinte 

da desenvolvedora à The Witcher 3, a distopia Cyberpunk 2077, confirma que a crítica 

sócio-política faz e continuará a fazer parte das narrativas da desenvolvedora. Em 

entrevista sobre o novo lançamento, afirma que as estruturas narrativas de ambas as 

histórias, que são adaptações de outras obras, são “uma crítica complexa do mundo 

de seu autor. E nós não pretendemos nos afastar disso em nosso jogo. Pelo contrário, 

eu acho que essa é uma das coisas que nos diferencia.”, completando que a nova 

franquia é também inerentemente política20. 

Isto posto, apontamos para uma tendência em que os jogos abordam cada vez 

mais temas políticos. E, na fronteira de seu entendimento, as teorias de comunicação 

nos ajudarão a desbravar suas possibilidades comunicativas, sejam elas baseadas 

em procedimentos, imagens ou verbalidade. Games são um meio rico de 

comunicação, que tem na interação uma ferramenta de imersão e empatia sem igual, 

colocando-nos no papel de bruxos, soldados, heróis, princesas, criaturas, máquinas 

ou divindades imersas em temas complexos de seu próprio mundo, que nem sempre 

são exclusivos ao seu universo em particular.  

                                            

20 Nerdbunker. “Cyberpunk 2077 terá críticas sociais e políticas, diz designer da CD Projekt Red”. 
Acessado em 2 de março de 2020. https://jovemnerd.com.br/nerdbunker/cyberpunk-2077-tera-criticas-
sociais-e-politicas-diz-designer-da-cd-projekt-red/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso trabalho se propôs a colocar teorias que estudam a retórica à luz da 

semiótica, assim lançando um olhar analítico sobre como os jogos persuadem sobre 

causas que lhes são externas. Inicialmente, pretendia-se fazer uma ligação sígnica 

mais direta entre os argumentos do game e o nosso mundo, mas tivemos dificuldade 

em estabelecer esse vínculo pois ele nos pareceu pouco claro ao entendimento. 

Quando passamos a levar em consideração a ideia de que os jogos são 

essencialmente auto referenciais, quase sempre tratando de problemas relacionados 

a seu próprio contexto, percebemos que nossa análise precisava se fazer em duas 

etapas. Primeiro, identificar o argumento do jogo sobre seu próprio mundo, depois 

entender como esse processo é também uma metáfora ao nosso mundo. Isto nos 

permitiu uma discussão mais clara sobre sua natureza persuasiva. 

 Quanto à formulação metodológica de nosso trabalho, lidamos com outras duas 

questões de maior complexidade. A retórica é um campo de estudo muito amplo, o 

que nos colocou diante de várias teorias que poderiam se aplicar mais ou menos ao 

nosso estudo. Também, a linguagem dos games é herdeira de muitos meios que lhe 

antecederam, sendo absolutamente extensa. 

 Sobre a linguagem, a tétrade elementar configura uma boa síntese de tudo 

aquilo de que o jogo digital é composto. Ainda que isto simplifique a análise, 

precisamos relacionar a formação se seus signos levando em consideração todos os 

quatro elementos da tétrade, o que nos pressionou às muitas iterações citadas nos 

métodos. Em nosso primeiro ciclo analítico, ficaram muito mais claros os signos mais 

relacionados à narrativa e à direção de arte que os demais. Somente nos seguintes a 

mecânica e depois a tecnologia se tornaram mais claras. 

O que temos visto em muitas análises semióticas sobre games é a 

predominância de aspectos gerados por suas características visuais e narrativa. Mas 

se tratando de um trabalho fundamentado na retórica procedimental, seguir esta linha 

poderia deixar a mecânica em segundo plano, e ela é a principal constituidora dos 

procedimentos. Mais ainda, ficou claro que os procedimentos foram construídos em 
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sua maioria antes do recorte, o que dificultou sua evidencialização, e buscamos uma 

análise que não fosse injusta a cada elemento da tétrade. 

 A tecnologia, como esperado, foi o aspecto mais difícil a se descrever. Ela em 

si é o único elemento da tétrade que não é capaz de estabelecer uma linguagem sem 

os demais. A tecnologia é base para expressão, não a expressão em si. O que 

também nos trouxe uma outra visão sobre a retórica procedimental. Na teoria de 

Bogost, a mecânica é a base para que os componentes estéticos e narrativos se 

expressem pois estão sujeitos aos procedimentos. O que constatamos, em nossa 

análise a partir da tétrade de Schell, é que a direção de arte, a narrativa, a mecânica 

e, consequentemente, os procedimentos é que se submetem à tecnologia. A 

tecnologia é o parâmetro controlador que define os limites de expressão dos demais 

elementos. A narrativa da geração Atari era comprometida por ela, não importa o quão 

criativos pudessem ser os roteiristas. Os procedimentos que geram quintilhões de 

planetas em No Man’s Sky só foram possíveis graças ao patamar tecnológico atingido 

em sua época, assim como o nível de realismo que a direção de arte de um game 

pode atingir em qualquer tempo. A tecnologia é a base limitadora-possibilitadora em 

todos. 

Também constatamos uma presença representativa menos desequilibrada à 

mecânica na retórica procedimental que esperávamos. Como defende Bogost, a 

construção visual atrelada aos procedimentos do jogo é o que nos causa, por exemplo, 

estranheza quando confrontamos o personagem Deus Supremo. Se o jogo 

manipulasse os procedimentos para que encontrássemos mais silvanos no caminho, 

sua aparição não causaria o mesmo impacto. Mas também, sem a inclusão da retórica 

visual em nossos métodos, a identificação dos signos gráficos persuasivos seria 

consideravelmente mais rasa. 

 Isto nos leva à questão do uso de várias teorias de persuasão. Considerar 

apenas a retórica em detrimento de outros campos como a dialética, análise do 

discurso ou a captologia nos permitiu explorar melhor seus domínios, por si amplos. 

Para que não entrassem em conflito, definimos que a retórica procedimental seria a 

mediadora de possíveis conflitos entre as retóricas. Esta preferência se dá por ela ser 

aquela que tem no cerne os games: caso os discursos verbal e visual entrassem em 
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conflito, restaurar a expressão dos procedimentos que nos dirigiram até o recorte foi 

o que trouxe esclarecimento. 

Com o uso das teorias retóricas e a constatação de que a linguagem dos games 

se limita pela tecnologia, podemos esperar que sua capacidade de expressão ainda 

tem muito a evoluir à medida que a tecnologia também avança. Além disso, a história 

dos games é muito mais recente que a do cinema, da pintura, da dança, isto nos 

aponta um caminho crescente a seu inevitável amadurecimento. E refletir sobre estes 

novos passos da área, para nós, é consequentemente pensar no quanto o potencial 

persuasivo dos games pode ainda evoluir. 

A indústria se molda de acordo com o público-alvo, aumentando cada vez mais 

a identificação do jogador com o game, levando em conta os nichos diferentes de 

consumidor. Portanto esperamos uma evolução de sua linguagem persuasiva à 

medida que compreendemos mais o jogador, considerando a necessidade do conceito 

de identificação para as novas retóricas. 

Mas entendemos que o fator metodológico decisivo em nosso trabalho foi a 

lente da semiótica. Junto com a fenomenologia, isto foi o que nos permitiu quebrar os 

signos e rastrear a sua origem. Nosso trabalho teve seu enfoque fundamental na 

relação objeto-signo, observando a relação signo-interpretante de forma mais pontual. 

Este caminho foi tomado levando em conta a grande quantidade de teorias já 

abarcadas, pois preferimos segui-lo para focar na qualidade desta dissertação em seu 

tempo de produção. Mas o caminho evolutivo deste trabalho aponta naturalmente para 

os efeitos do signo sobre o interpretante em seu escopo. 

Por fim, o recorte em si nos trouxe muitos níveis de leitura aqui não debatidos, 

isto porque eles se tornam cada vez mais especulativos à medida em que as 

referências se tornam difíceis de fundamentar. Por isso nos limitamos a comentar 

aqueles que pudemos embasar sob as teorias estudadas, cumprindo com o rigor 

esperado de um trabalho acadêmico. Para entendê-las melhor, seriam necessários 

mais dados, que possivelmente serão mais fáceis de obter em futuras pesquisas à 

medida que avançamos no entendimento dos vários aspectos que compõem um 

argumento no game. Ainda há muito a se explorar sobre a retórica e a semiótica nos 

games. Assim como os filmes, eles são o resultado de muitas ideias combinadas em 
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harmonia. Roteiristas, game designers, ilustradores, animadores, programadores, 

cada um tem suas próprias ideias sobre o mundo e as colocam a serviço do mundo 

do jogo. O artista visual que compõe um cenário só pode fazê-lo a partir de suas 

próprias referências e capacidade. O game designer tem os estudos acadêmicos, mas 

também sua própria intuição sobre o que faz um jogo ser bom para seu público, 

escolhendo as regras de nosso mundo que seu jogo irá quebrar. O roteirista, 

contrapartida, constrói o mundo do jogo usando o nosso como referência base. 

Mesmo o programador, quando lida com instruções com margem para subjetividade, 

adiciona um pouco de si ao ritmo e aos processos do jogo. Desta combinação de 

esforços nasce o emaranhado de signos que chamamos de game, um mundo novo 

que ganha no jogador que age sobre ele um coautor. Em procedimentos, imagens e 

palavras ele é construído para entreter. Mas também, em alguns casos, pode ele 

mesmo extrapolar a barreira da tela para argumentar sobre temas de nossa 

sociedade, sem deixar de ser uma experiência absolutamente divertida. 
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