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Resumo 

 

O presente trabalho aborda a problemática da representação do Brasil nos jogos 

eletrônicos, partindo da hipótese de que o aumento do realismo nos jogos e o 

crescimento do mercado brasileiro contribui para uma representação mais realista e 

menos estereotipada do país. Ao se considerar esse processo no seu sentido estético em 

relação à temática, foi feita uma análise semiótica dos cenários brasileiros do jogo Max 

Payne 3, que se passa em São Paulo. Concluiu-se que o jogo retrata de forma mais 

realista o cenário brasileiro, indicando a possibilidade de uma mudança nas 

representações futuras do Brasil. Porém, foram mantidos estereótipos envolvendo 

elementos ligados à violência e à pobreza.   
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O Brasil na Mídia Estrangeira e os Jogos Eletrônicos: 

 

De acordo com o teórico cultural Stuart Hall, a identidade brasileira, assim como 

de qualquer outra nacionalidade, é, a princípio, falsa. Os cidadãos participariam da 

“ideia” da nação de acordo com sua cultura nacional. Por isso, na verdade:  

“As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação. (...) As pessoas não são 

apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da idéia da nação tal como 

representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é 

isso que explica seu "poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade" 

(Schwarz, 1986 , p.106). (HALL, 2006, pg 13) 

 

  O conjunto de estereótipos que criavam a ideia do Brasil como país utópico 

passou a ser ainda mais disseminado por conta da globalização, e é enfatizada até pelos 
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próprios anúncios turísticos do país (KAJIHARA, 2008). Nos filmes, essa é uma 

característica conhecida e o Brasil é caracterizado por alguns aspectos base: dança 

(samba, carnaval), mulheres, sensualidade, serenidade, futebol. Além do próprio cenário 

tropical, a violência também passou a ser muito associada ao país. Nos jogos, essa 

mentalidade foi traduzida de forma semelhante: Blanka (do jogo Street Fighter II), um 

dos mais conhecidos personagens brasileiros de jogos, era de certa forma uma 

personificação do estereótipo de selva.  

 O mercado brasileiro cresceu rapidamente nos últimos anos e hoje é, de acordo 

com pesquisa feita pelo Ibope em 2013
4
, o quarto maior do mundo, sendo que 23% dos 

brasileiros são jogadores assíduos ou eventuais, ou seja, 45,2 milhões de pessoas. 

Segundo a consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC), nosso mercado ainda crescerá 

em média 7,1% por ano até 2016, quando atingirá R$ 4 bilhões, um aumento que 

representa um panorama mais otimista do que em outros países mais tradicionais no 

meio como EUA e Coreia do Sul. 

  Inicialmente mostrado de forma reduzida e irreal, o Brasil foi ganhando espaço 

não só economicamente, mas também no nível e frequência de representação nos 

games. Recentemente, uma missão ambientada em São Paulo do jogo Assassin´s Creed 

II foi criada especialmente para agradar os jogadores brasileiros. Porém, a representação 

acabou gerando um efeito negativo, pelo fato dos usuários considerarem os elementos 

(signos) como parte de um estereótipo do país
5
. 

 

O Jogo Max Payne  

Max Payne é uma série de jogos eletrônicos de tiro em terceira pessoa 

desenvolvidos inicialmente pela Remedy Entertainment, nos dois primeiros títulos, e 

atualmente pela Rockstar Vancouver, que é o caso do jogo estudado neste artigo. A série 

tem o nome de seu protagonista, Max Payne, um policial nova-iorquino que pretende 

vingar o assassinato de sua mulher e filha. O primeiro jogo da série foi lançado em 2001 

e representou um marco nessa esfera do entretenimento, principalmente pelo seu sentido 

estético e pela narrativa desenvolvida. Max Payne 2: The Fall of Max Payne foi lançado 

em 2003 e, em uma transição drástica de estilo, a Rockstar lançou, em 2012, Max Payne 

                                                 
4 http://www1.folha.uol.com.br/tec/1165034-mercado-brasileiro-de-games-ja-e-o-quarto-maior-do-mundo-e-deve-

continuar-a-crescer.shtml 
5 Ubisoft pede desculpas pela fase brasileira em Assasin´s Creed 3; Tech Tudo, 2012. Disponível em: 

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2012/12/ubisoft-pede-desculpas-pela-fase-brasileira-em-assassins-creed-

3.html 
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3. A série de jogos é conhecida pela inspiração na narrativa cinematográfica “Noir” e 

sua importância e valor narrativo levaram, em 2008, à produção de um filme do jogo 

com o mesmo nome.  

O terceiro jogo e objeto de estudo desse artigo apresenta o personagem Max 

Payne como segurança particular da família Branco em São Paulo e, assim, deve lidar 

com os criminosos da cidade para fugir do seu passado. Os dois primeiros jogos 

possuíam cores sombrias, a narração feita pelo próprio policial alcoólatra e muita 

violência.  

Metodologia, Problema e Hipóteses: 

 

           Adotaremos como metodologia a análise de conteúdo focada nos cenários do 

jogo, que incluirá tanto suas cutscenes
6
 quanto elementos presentes nos momentos de 

jogabilidade
7
. A análise será feita de acordo com a tríade semiótica de Charles Peirce, 

utilizando como base textos do autor e alguns de seus comentadores.  

          O artigo trabalha com o problema de como tem evoluído o contexto da 

representação do Brasil nos jogos eletrônicos, tradicionalmente marcada por 

características reduzidas e estereotipadas e que se traduzem por uma visão estrangeira e 

simplificada do País.  

Nesse sentido, a hipótese principal seria de que a maior frequência de referências 

ao Brasil, o crescimento do mercado local, e o maior realismo nos jogos fazem com que 

as empresas de jogos eletrônicos busquem maior eficiência em suas representações por 

meio de games mais narrativos, com o objetivo de gerarem uma experiência mais 

realista e interpretações mais próximas à visão que os usuários brasileiros têm das 

características do País. Dentro do tema, serão trabalhadas as seguintes subhipóteses:  

 

1- Fatores estéticos (Categoria da Primeiridade): As cores, formas e elementos presentes 

nos cenários da cidade de São Paulo no jogo representam de forma fiel o clima e 

estrutura da cidade. 

                                                 
6
  Cutscenes ou in-game movies são sequências comuns nos jogos eletrônicos, em que o jogador possui nenhum ou 

pouco controle. Normalmente com gráfico mais desenvolvido que o jogo em si, interrompe a jogabilidade para 

avançar o enredo. 

7
 Gameplay ( jogabilidade) é um termo da indústria de jogos eletrônicos que descreve a experiência geral de jogar um 

determinado jogo, sem considerar aspectos como gráfico e som. É comumente associada aos momentos de interação 

direta do jogador com as ações do personagem por meio do joystick, teclado etc.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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2- Fatores de participação na narrativa (Categoria da Secundidade): O cenário brasileiro 

é complexo e relevante, deixando de ser uma retratação meramente exótica e, portanto, 

não representa o extremo de paraíso tropical nem um cenário de mera violência e 

pobreza (ambas generalizações comuns na representação da mídia estrangeira).   

 

Análise dos Cenários 

 

O jogo Max Payne 3, por sua extensão e gênero, é composto por uma quantidade 

considerável de cenários, dedicando capítulos inteiros ao Brasil. Ainda mais importante, 

a relação de Max com o cenário, brasileiros e moradores de São Paulo no jogo apresenta 

uma imagem do país para jogadores que são na maioria estrangeiros.  

Para facilitar a análise semiótica dos muito cenários e explorar de forma mais 

eficiente a quantidade de signos apresentados, eles serão divididos em seis partes:  

 

Apartamento de Max 

 

           O primeiro momento em que o jogador realmente vê o personagem em São 

Paulo, ele está no apartamento que é a nova moradia do ex-policial, que tem tamanho 

médio e é simples, com sala, cozinha, banheiro e televisão. Nessa parte, a imagem da 

pequena varanda do apartamento se confunde com os cenários da memória de Max, 

forçando uma comparação entre essas duas realidades que estará direta ou indiretamente 

presente ao longo de todo o game. Nas lembranças e fases em que Max está em Nova 

Iorque, ele usa casaco de couro preto e roupa social em um cenário com neve, prédios 

antigos e escuros.  

            Os quali-signos que correspondem aqui às cores mais escuras e certa indefinição 

das formas na cutscene, são signos icônicos do que seria uma visão provocada pela 

embriaguez, coerente com o estado do personagem que bebe e se isola no quarto. Ao 

mesmo tempo pode proporcionar um interpretante associado à tristeza e solidão. A 

paisagem comparada apresenta elementos icônicos de uma cidade grande, o que 

assemelha os dois locais (ambos possuem o que pode ser definido como prédios altos na 

visão do personagem).  

              Mas, na imagem, a diferença entre os cenários é clara, por causa da brancura de 

neve e pela vestimenta diferenciada na lembrança de Nova Iorque, o que evidencia os 

climas opostos dos dois locais, servindo de índice do frio do cenário americano. Em São 
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Paulo, o personagem veste camisa sem manga e, assim que é percebido, o quali-signo 

de ambiente amarelado se relaciona com a luz vinda das persianas e, assim como o 

ventilador no canto da sala, se torna um signo que indica o calor no apartamento e na 

cidade (clima comumente associado com o Brasil). 

 

Cenários Família Branco 

 

 

Figura 1 - Apartamento da família Branco. Fonte: Google images 

 

O apartamento de cobertura da família Branco é mostrado de fora. As plantas, 

área ampla e local para bebidas são um índice de luxo e riqueza, assim como os ternos e 

vestidos das pessoas que ali estão. O tom um pouco alaranjado na paisagem que é 

mostrada revela um clima quente correspondente ao cenário anterior do apartamento, 

mas o calor não parece afetar o protagonista e outros personagens de forma incômoda. 

A vista também é composta por inúmeros prédios, mas, logo abaixo, há uma construção 

em tom marrom, com tetos mais baixos e formas irregulares apresentada pelo próprio 

personagem como uma favela extensa, onde se concentra a área mais amarelada.  

Quando é possível andar pelo apartamento, o luxo é perceptível nos móveis, 

pinturas e no espaço aberto com paredes de vidro, cercado de formas retilíneas e 

ambientes espaçosos. As cores predominantes são o branco, o marrom das partes em 

madeira e o vermelho e preto que aparecem em algumas seções da estrutura e móveis, 

assim como o verde de algumas plantas. Enquanto as cores neutras indicam sofisticação, 

e podem ser interpretadas como relacionadas à tranquilidade e riqueza, o vermelho pode 

gerar um interpretante de símbolo de poder, já que é comumente associado a classes 

sociais mais altas.  
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Vale acrescentar que todas as cores estão em superfícies lisas ou com textura 

uniforme, fatores que intensificam esse sentido. As formas e elementos presentes nesses 

espaços, associados ao discurso do protagonista, provocam no jogador um interpretante 

de riqueza: a piscina, espaço amplo, bebidas e vestimentas de festa são índices de um 

padrão social elevado, assim como as formas geométricas em edifícios estruturados. 

Mas a fala de Max associa esses elementos num sentido negativo, definindo o evento 

como uma ostentação fútil de celebridades e corruptos. Esse fator se intensifica quando 

há uma invasão de criminosos no local, quebrando, de certa forma, o ideal antes 

associado ao cenário.    

Os personagens da família também se deslocam de helicóptero a uma boate 

ampla chamada “Moderno”, o que adiciona mais um índice à percepção de poder 

econômico elevado dos personagens. O cenário é escuro, mas apresenta de forma rápida 

muitas cores em neon (em maior parte vermelho e azul), música eletrônica alta e 

pessoas dançando de forma a criar um sentido de histeria, confusão e desordem, 

intensificado novamente pela visão do protagonista. Da mesma forma negativa, um 

jogador de futebol aparece em uma das seções da boate com duas mulheres e é chamado 

de “macaco” por Marcelo Branco, situação que é apresentada como sendo comum. 

Logo ao lado, um restaurante amplo pode ser entendido pelo intérprete, caso tenha em 

seu repertório a grande presença japonesa na cidade, como uma influência oriental sobre 

a cidade, reforçada pelos signos icônicos da escrita “kanji” e cores da bandeira 

japonesa. O capítulo também inclui o cenário do prédio por fora (novamente invadido 

por criminosos) e da cidade à noite, cercada de prédios altos e iluminados.  

Em outra sequência do jogo, o escritório das Fábricas Branco, assim como todo 

o interior da empresa, se apresenta em cinza, branco, preto e vermelho, de forma 

semelhante aos tons usados no apartamento da família. No exterior, possui uma 

arquitetura com teto alto e assimétrico e paredes de vidro que, cercado pela rua limpa e 

com plantas dispostas ao redor, serve como signo de modernidade e dinheiro, ainda 

mais se associada à qualisignos geométricos e bem acabados na estrutura do local e às 

cores simples e bem distribuídas dentro e fora da Fábrica. No prédio, outros escritórios e 

escrivaninhas com vários computadores servem de índice para representar uma 

quantidade considerável de subordinados e, ainda, dela ser uma empresa de alta 

tecnologia, já que também possui um sistema de segurança que precisa ser desativado 

para que o prédio seja destruído.  
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Estádio 

Na boate, Fabiana (mulher do contratador de Max) é sequestrada. Para o resgate, 

o protagonista vai para um estádio da cidade, do time chamado “Galatians”, em que 

aparecem a arquibancada e gramado, assim como a parte interior do local. O nome, caso 

haja esse repertório, pode funcionar como signo icônico do time “Corinthians”, que 

também pode ser associado à origem religiosa da nomeação. Ambos os nomes dos times 

são em inglês e fazem referência a epístolas de (São) Paulo (Coríntios e Gálatas). 

Embora as cores do escudo presentes no jogo sejam azul e amarelo e não preto e branco, 

a associação por meio do nome religioso é reforçada pela frase adicionada embaixo: 

“Apóstolos – não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos”. 

Portanto, a diferença nas cores, possivelmente para não pagar direitos de 

imagem, não é inverossímil, pois se aproxima da realidade do time por meio de vários 

outros elementos icônicos e indiciais. Dentro do estádio, imagens dos jogadores 

penduradas pela parede e quartos típicos desse tipo de ambiente como vestiário, 

enfermaria, sala de conferências e um pequeno campo de treino revelam um ambiente 

organizado. Max também faz referências ao fato das pessoas de São Paulo “viverem e 

morrerem” o futebol, mas fala mal do esporte. Esse tipo de comentário reforça a 

importância dada ao futebol no País, ainda mais quando associado à presença constante 

do estádio como cenário e também a outras referências ao longo da trama. Embora o 

local seja realista, o resgate para o sequestro é marcado para esse território, repleto de 

paramilitares, o que indica uma estranha associação criminosa com o time para que 

ocorra o acesso ao local. 

No estádio também surgem indícios de propaganda, como a da marca de água 

“Nada – água sempre pura” e do “Bang! Guaraná”, dois produtos que são associados 

simbolicamente ao Brasil. Em uma das propagandas do guaraná, uma mulher de biquíni 

faz pose com a bebida. Além disso, existem anúncios de uma cerveja chamada “Fúria”, 

fazendo desses três produtos algo relacionado não só à prática do futebol, mas a 

símbolos do Brasil e hábitos dos seus moradores. Duas lanchonetes aparecem na saída 

do estádio, uma de venda de hamburgers chamada “Hippos” (possível referência ao 

brasileiro “Giraffas”) e outro de comida mexicana, chamado “Gaúchos”, com a imagem 

de um homem com um “sombrero”, elemento simbólico dos mexicanos.  

A comida mexicana, que não é comum no Brasil, é associada ao País por meio 

da palavra “gaúchos”, que para o usuário brasileiro se refere a pessoas do sul do País e 

regiões dos pampas argentinos e uruguaios. Assim, apesar do México e sua culinária 
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serem uma referência comum no contexto norte-americano, este elemento se relaciona 

pouco com o usuário brasileiro e sua realidade. Outro destaque são as marcas de bancos 

como “Primcrédito” e “Banco Boitatá”, sendo que esse último, com marca em vermelho 

e uma espécie de dragão ao lado, é indicial do personagem folclórico que 

provavelmente só seria compreendido por intérpretes brasileiros. 

 

Rio Tietê 

Um dos capítulos do jogo se passa nas “docas” no rio Tietê, um suposto 

território conhecido da facção Comando Sombra. No percurso feito por lancha, o rio se 

apresenta extenso e largo, com margem coberta por árvores e possui uma coloração azul 

escura que o faz aparentar bem mais limpo e ecológico do que na realidade de São 

Paulo. Uma de suas margens é coberta por casas de madeira, que, pela composição 

precária, são moradias pobres, sendo algumas suspensas por estruturas verticais acima 

do nível da água. Ao longo dessas casas, as formas em geral são desniveladas, com uma 

grande quantidade de restos que podem ser identificados pelo intérprete como barcos 

apodrecidos de vários tamanhos. Também há indícios de vegetação e de terra molhada 

com poças e chuva.  

O ambiente, que é comparado de forma negativa por Max com um pântano, 

adquire um aspecto sombrio e de perigo quando se considera que é noite em São Paulo e 

o local é sede da facção. É necessário destacar que as cores utilizadas são o verde da 

vegetação e tons neutros ou desbotados de cinza, preto e marrom. Também há um tom 

geral azulado, por conta da noite escura da cidade, além de manchas e sinais de 

ferrugem que indicam o abandono do local.  

 

Favela “Nova Esperança”                               

 

               Figura 2: Favela Nova Esperança. Fonte: Google images 
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Sabendo que Fabiana está com a gangue “Comando Sombra” na favela “Nova 

Esperança”, Max vai ao local com uma blusa florida de turista. As cores no cenário 

incluem o verde de algumas plantas espalhadas, o marrom e vermelho das estruturas das 

moradias e algumas cores alternadas. Mesmo também sendo neutras, as cores 

predominantes nesse caso se diferenciam de ambientes anteriores pelas formas e 

elementos que as acompanham. As formas são irregulares e o terreno desnivelado, 

repleto de moradias inacabadas. As pessoas são predominantemente negras e há muita 

sujeira, lixo, e pedaços de objetos são vistos pelas ruas. 

No jogo, Max é interceptado por um garoto que veste uma camisa com listras 

verticais em vermelho e verde, possivelmente em referência ao time “Fluminense”, que 

se propõe a guiá-lo dizendo que sabe onde tem mulheres. As pessoas vistas pelo 

protagonista usam roupas mais simples, e, no caso das mulheres, bastante curtas e 

justas, como shorts e blusas com decote amplo, mesmo que nada indique uma 

temperatura muito mais alta. Os indivíduos que veem Max xingam em português, 

citando especialmente o fato de ele ser “gringo”. Logo depois, ele entra na favela, passa 

por uma reunião com um Disk Jockey (DJ) e pessoas dançando o que pode ser 

identificado como um funk, pelo ritmo e movimentos (caso haja repertório para isso). 

Após ser roubado, Max avista alguns garotos jogando futebol em um campo de areia em 

uma esquina, passa por um trio de garotos fumando maconha e à frente avista um “bar”.  

O “bar”, na verdade, é uma boate de strip-tease, que se mostra vazia, suja e com 

as paredes rachadas e manchadas. Nele, mulheres quase completamente nuas dançam ou 

se deitam com homens nos cantos do lugar. Nas paredes é possível ver bandeiras do 

Brasil, sendo um dos únicos cenários em que ela é aparente. Mais tarde, dois membros 

da família Branco morrem de forma violenta, e Max chega a entrar em uma casa na qual 

dinheiro e pequenos embrulhos com um pó branco sobre a mesa indicam tráfico de 

drogas.  

Nesse momento do jogo, Max precisa fugir da facção e milícia que mataram 

membros da família Branco. O personagem então vai para uma estação de ônibus na 

tentativa de proteger Giovanna, a única sobrevivente. Amplo, o lugar parece limpo, com 

orelhões, assentos com cobertura e ônibus estacionados. Na cena de perseguição 

seguinte, é possível ver outras partes da cidade, com aspecto limpo e espaçoso, carros e 

prédios altos. Em oposição, o estacionamento dos ônibus possui cores manchadas e 

veículos quebrados que dão um aspecto sujo e escuro ao local.  
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Cenários Finais 

 

Depois, Max vai investigar o Hotel Palácio Imperial, uma estrutura abandonada 

na cidade. Grande do lado de fora, mas claramente destruído em algumas partes, possui 

no seu interior quartos e salas sem quase nenhum móvel, com entulho, sujeira e 

pichações. Na história, é um abrigo para paramilitares e para o segmento da polícia 

denominado UFE (Unidade de Forças Especiais), que utilizam pessoas da favela como 

fonte de órgãos para contrabando. Cenas de incineração de corpos, mortos em uma sala 

de cirurgia suja, e de pessoas machucadas, aparecem no local, que é escuro, marrom e 

cinza. Max descobre que o Hotel é utilizado em uma operação que envolve o sequestro 

de moradores da favela, que são operados no local com o intuito de lucro com venda de 

órgãos. A falta de cores vivas propicia novamente a formação de um interpretante de 

seriedade e de acontecimento sombrio. As formas do edifício, desalinhadas e faltando 

pedaços, faz com que o próprio prédio se torne, já no seu aspecto qualitativo, uma 

presença negativa e distorcida do hotel de luxo do passado, em correspondência aos 

mandantes da classe mais alta da cidade, que também se “deterioram” na história.   

Como continuação, Max entra na sede da UFE, um lugar amplo, em tons de 

cinza, com letreiro vermelho brilhante. Organizado e arrumado, possui policiais 

devidamente uniformizados, mas que falam de ações ilegais como o fato de 

“quebrarem” Max mais tarde. A roupa e nome da organização se assemelham aos de 

forças especiais da cidade, com o uniforme azul e boina. O lugar possui sala de 

recepção ampla e locais cercados de computadores. As cores alternam entre branco, 

marrom da madeira, e cinza, semelhante nas cores e formas à organização observada no 

edifício dos Branco. Em oposição, a área onde ficam os presos mostra cenas de 

violência, é muito suja, escura, com celas grandes que possuem várias camas, uma pia 

precária e um sanitário.  

 Por último, Max deve perseguir os mandantes da operação de contrabando de 

órgãos no aeroporto da cidade, já que tentam fugir do país. A área é bastante ampla e 

moderna com teto trançado em ferro e enfeites coloridos em formato de aviões. Muitas 

lojas se destacam de ambos os lados como a tabacaria, a livraria e a loja de cosméticos. 

Embora a maioria possua nomes genéricos, uma delas, destacada em madeira, se chama 

“café pomba gira”. O aeroporto é moderno, claro e organizado, tendo em vários telões a 
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frase: “Bem-vindo a São Paulo” em várias línguas. A vista do local inclui aviões, um 

campo amplo esverdeado e prédios no horizonte.  

No fim do jogo, Max aparece em frente a um vendedor na Bahia e ouve as 

notícias de condenação dos envolvidos no caso. O personagem sai e vai em direção ao 

horizonte de uma praia, que possui uma coloração bege e amarelada. 

 

Conclusão 

 

  Pela maior definição gráfica do jogo, as imagens possuem muitos aspectos de 

fácil semelhança e associação com elementos reais de São Paulo e do Brasil, mesmo 

que somente se assemelhem e nunca alcancem realmente uma representação fiel da 

cidade e dos personagens, que é o objeto dinâmico a ser considerado. Também essa 

característica de definição da imagem faz com que a semiose aconteça de forma 

extremamente rápida. A presença de estereótipos nessas representações, sendo símbolos 

do país associados à cidade, prioriza a identificação do local pelo intérprete estrangeiro, 

embora o jogo possua elementos que são de mais fácil associação por brasileiros (como 

o idioma, nomes locais e aspectos culturais).  

A partir da análise foi possível concluir que os cenários e seus elementos no jogo 

apresentam uma imagem de São Paulo que é mais realista e diversa, por ser dividida 

entre a face rica, marcada por signos de sofisticação ,com linhas e cores simples e bem 

definidas, e outra marcada pela desordem e pobreza, a partir de cores também neutras, 

mas mais escuras e em formas desalinhadas. A presença de prédios e da riqueza em 

grande quantidade é correspondente com a visão do próprio brasileiro de uma cidade de 

negócios, e o número de cenários desse tipo se diferenciou de outras representações do 

País, embora esses locais e seus envolvidos tenham sido associados quase 

exclusivamente à corrupção e criminalidade.  

A presença feminina, que normalmente é explorada nas representações do 

Brasil, também está presente no jogo de forma apelativa e exagerada, mas não é o foco 

da história. A realidade na representação de São Paulo possui algumas falhas evidentes, 

como na apresentação do rio Tietê e cenas de violência e hostilidade em demasia, 

mesmo para o gênero do jogo em questão. Os espaços físicos têm grande importância e 

complexidade na história, mas, ao fugir dos estereótipos de praia, tranquilidade e festa, 

os signos, embora mais próximos da realidade, ainda são focados em extremos e esse 
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estereótipo ainda é encarado como um último recurso na história do próprio 

protagonista. Embora com alguns nomes improváveis, as propagandas e placas 

apresentaram, no decorrer de todo o jogo, a língua portuguesa escrita de forma correta.  

 Nas características estéticas (Categoria de Primeiridade), as formas, cores e 

elementos no jogo foram em geral fiéis à realidade de São Paulo. A estrutura moderna e 

rica da cidade está presente nas formas geométricas e nas cores neutras, assim como as 

formas irregulares representaram a parte mais pobre da cidade. Não estão presentes 

elementos comuns em relação a florestas e animais, nem um colorido excessivo, 

aspectos comumente associados ao país e que não se encontram dessa forma na cidade. 

Também não houve por meio das cores e elementos uma representação exagerada do 

clima, apesar de utilizar signos relacionados ao calor mais em cenários que envolvem a 

população pobre da cidade.  

            Nas características de participação na narrativa (Categoria de Secundidade), o 

cenário brasileiro se apresentou de forma mais complexa, apresentando vários cenários 

distintos e detalhados. Também foram de muita relevância para a história, já que eram 

ligados aos personagens brasileiros ou à cidade de forma a complementar a narrativa, 

com elementos que afetavam o enredo e os personagens, não sendo somente um pano de 

fundo para a história do protagonista americano. Porém, a representação, somente 

apelando para o antigo estereótipo de cenário exótico no fim do jogo, associou 

elementos que apresentam pólos de classe social, muita violência e sujeira. Apesar de 

presentes na cidade, esses aspectos são apresentados de maneira acentuada, com pouca 

presença de ambientes neutros. Cenários de mera violência, sujeira e pobreza como a 

favela são exemplos do uso de um estereótipo que também simplifica a imagem do país 

e dos espaços da cidade de São Paulo.  

            Considerando o problema abordado, das representações reduzidas e 

estereotipadas do país, o jogo em questão apresenta uma imagem que difere da que é 

comumente apresentada. A presença de uma história e gráfico mais desenvolvido 

facilita uma representação mais ampla e o jogo em questão foca mais no Brasil em si e 

na representação realista de seus elementos (como linguagem, característica econômica, 

instituições importantes, cultura, etc) do que games anteriores.   

 A análise mostra que, embora com muitas falhas e exageros, a representação do 

Brasil no jogo se mostrou mais complexa, realista e diversa do que em outros jogos, 

fazendo com que seja aumentada a possibilidade de retratações ainda mais 

desenvolvidas diante do aumento de mercado brasileiro e realismo nos games.  
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