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RESUMO 

Os jogos eletrônicos vêm crescendo cada vez mais com os avanços tecnológicos, 
diferente de antes, os jogos ganharam mais espaço na sociedade, competindo com 
outras mídias em termos de produção já que seu desenvolvimento emprega 
compositores, dubladores, designers, dentre outros. Percebendo a relevância que os 
jogos adquiriram com o passar dos anos, resolvemos utiliza-los como objeto de 
análise desta monografia. Portanto, utilizamos os conceitos trazidos por Halliday e 
Matthiessen (2014) e Martin (1992) que posteriormente foi aprimorado em Martin e 
Rose (2007) para desenvolver o sistema de NEGOCIAÇÂO que é composto pelas 
funções de fala e estrutura de troca. Baseado nesses conceitos, desenvolvemos o 
objetivo geral deste trabalho, que é perceber como se constrói os sentidos através da 
negociação dentro do jogo The Witcher 3: Wild Hunt (2015). Para que se construa o 
objetivo geral, foi pensado dois objetivos específicos: (a) interpretar as funções de fala 
adotadas pelos interlocutores durante os diálogos e (b) desenvolver a estrutura de 
troca estabelecidas pelos participantes no diálogo. Então essa pesquisa tem caráter 
qualitativo já que foi coletado cinco diálogos por meio de transcrição podendo ser 
encontrados em apêndice, também é descritivo pois vamos descrever os papeis 
trocados entre os participantes, e ainda é interpretativo já que buscamos entender os 
sentidos que nascem através do diálogo. No capítulo teórico falamos dos conceitos 
principais dos dois subsistemas previamente citados com o intuito de entender como 
é constituída a linguagem desde seus estratos (níveis) mais internos, até os mais 
externos, bem como sequenciar os diálogos por meio dos movimentos. Com esses 
dois pontos podemos perceber como os personagens desenvolvem os papeis 
interpessoais dentro de uma atividade social, entendemos como os papeis 
estabelecidos pelos personagens refletem seus interesses, vimos também um grau 
de distância social entre os participantes e entendemos os contextos que eles estão 
inseridos. Em conclusão, esperamos que este trabalho contribua para instigar 
potenciais acadêmicos a buscar novas formas de desenvolver estudos acerca da 
Linguística Sistêmico-Funcional.  
Palavras-chave: Negociação. Funções de Fala. Estrutura de Troca. Jogo Eletrônico. 
The Witcher 3: Wild Hunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The electronic games have been growing more and more with technological advances, 
unlike before, games have gained more space in society, competing with other media 
in terms of production as their development employs composers, voice actors, 
designers, and so on. Realizing the relevance that the games have acquired over the 
years, we decided to use them as the object of analysis of this monograph. Therefore, 
we used the concepts brought by Halliday and Mathiessen (2014) and Martin (1992) 
which were later improved by Martin and Rose (2007) to develop the system of 
NEGOCIATION, which is composed by speech functions and exchange structure. 
Based on these concepts, we developed the general objective of this work, which is to 
understand how meanings are constructed through the negotiation inside the game 
The Witcher 3: Wild Hunt (2015). In order to build the general objective, two specific 
objectives were considered: (a) to interpret the speech functions adopted by the 
interlocutors during the dialogues and (b) to develop the exchange structure 
established by the participants in the dialogue. Then this research has a qualitative 
approach since five dialogues were collected through transcription which can be found 
in the appendix, it is also descriptive because we described the roles exchanged 
between the participants, and it is still interpretative since we seek to understand the 
meanings that are born through dialogue. In the theorical chapter we talked about the 
main concepts of the two subsystems previously mentioned in order to understand how 
language is constituted from its most internal strata (levels), to the most external ones, 
as well as to sequence the dialogues through movements. With these two points we 
can see how the characters develop interpersonal roles within social activity. We 
understand how the roles established by the characters reflect their interests, we also 
saw a degree of social distance between the participants and we understand the 
contexts in which they are inserted. In conclusion, we hope that this work contributes 
to instigate potential academics to seek new ways to develop studies on Systemic 
Functional Linguistics. 
Key Words: Negociação. Speech Functions. Exchange Structure. Eletronic Game. 
The Witcher 3: Wild Hunt. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Graças à evolução da tecnologia, os jogos eletrônicos vêm se desenvolvendo 

cada vez mais nos últimos anos, sua produção envolve pessoas que compõem 

músicas, designers, escritores, dubladores, dentre outros profissionais que dão vida 

aos personagens. Acreditamos que os jogos não apenas servem para entreter o 

público, eles também podem fazer as pessoas pensarem sobre diferentes aspectos 

sociais através de suas histórias. Em consequência da crescente no consumo 

tecnológico nas últimas décadas, essa mídia vem adquirindo cada vez mais poder 

social já que encontramos pessoas compartilhando suas experiências adquiridas por 

meio dos jogos.  

Neste trabalho, vamos utilizar um jogo eletrônico para demonstrar como eles 

podem ser objeto de análise sistêmica. Através dos estudos linguísticos, temos 

diferentes formas de descrever e analisar a linguagem. Dentre as opções, temos a 

Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; MARTIN; ROSE, 

2007). Esse modelo teórico percebe a língua e o texto como entidades vivas presentes 

nas diversas camadas da sociedade, podendo então estabelecer relações com o outro 

e representar o mundo a sua volta, seja através da fala ou da escrita.  

Sendo os jogos eletrônicos produtos da sociedade que incorporam linguagem 

verbal e não verbal em seus diálogos, percebemos a possibilidade de utilizar da 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) para fazer um estudo buscando perceber como 

se dá a troca de informações e bens e serviços entre os personagens do jogo. Mesmo 

que se trate de um produto que contém personagens e histórias fictícias, a linguagem 

ainda se mantem presente nos diálogos, mesmo que seja representada em um 

produto digital. Dessa forma, a teoria pode ajudar a entender como as personagens 

desenvolvem as relações interpessoais dentro do jogo. 

 Nos trabalhos acadêmicos não percebemos a utilização de jogos eletrônicos 

como objeto a ser analisado na mesma proporção que outras mídias. Fizemos uma 

busca pelos termos metafunção interpessoal, negociação, jogo eletrônico no banco 

de dados da Capes, mas não encontramos trabalhos em português utilizando a teoria 

da negociação para analisar jogos. Logo é interessante pensar na possibilidade de 

utilizá-los para esse objetivo já que com o passar dos anos, os jogos se aperfeiçoaram 

e passaram a contar narrativas das mais várias formas, envolvendo desde fábulas até 

situações que refletem acontecimentos da vida real.  
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 Acreditamos que os jogos eletrônicos podem ser uma ferramenta importante 

para o estudo de línguas pois assim como as obras de outras áreas, eles contam 

histórias que colocam seus jogadores para refletir sobre questões sociais como: 

política, amor e ódio, vida e morte, dentre outros temas intrinsecamente humanos. 

Vale ressaltar que essas obras também se expandem para outras mídias como 

literatura e cinema. São exemplos disso as adaptações feitas a partir de livros, como 

por exemplo Dante’s Inferno (2010), adaptação da Divina Comédia (2003) de Dante 

Alighieri. O próprio The Witcher 3: Wild Hunt (2015) da CD Project Red que utilizamos 

como corpus de nossa pesquisa, também veio a partir do livro polonês cuja primeira 

edição se chama O Último Desejo (SAPKOWSKI; BARCINSKI, 2011).  

Outra questão que podemos notar é uma possibilidade de desenvolver o estudo 

da língua inglesa por meio dos jogos já que os jogadores estão em constante contato 

com ela durante o consumo do produto. O motivo para essa afirmação pode ser 

sustentado pelo trabalho de Wilka (2012), no qual é demonstrado como os jogos 

eletrônicos influenciam no aprendizado de uma língua adicional. Portanto, seguindo a 

ideia trazida pela autora de que os jogos podem motivar a aprendizagem, parece 

promissor analisar jogos também no meio linguístico já que teremos mais uma 

ferramenta para futuros estudos acadêmicos nessa área.  

No jogo The Witcher 3: Wild Hunt (2015), temos uma vasta gama de trocas 

entre os personagens. Dessa forma, este trabalho pode ser interessante para o estudo 

da LSF já que uma das funções da linguagem descritas pela teoria, a metafunção 

interpessoal, refere-se à troca de informações e bens e serviços entre os participantes 

da ação comunicativa. Desse modo, os jogos podem ser um instrumento de interesse 

para os estudantes da teoria da LSF, bem como pode atrair possíveis pesquisadores 

a utilizá-los como fonte de estudos linguísticos. Acreditamos que abranger uma maior 

variedade de opções de objetos de estudos é benéfico para nosso campo de pesquisa 

já que estudantes podem pensar nos jogos como uma ferramenta adicional dentre as 

possibilidades para desenvolver seus trabalhos acadêmicos. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral perceber como se constrói os 

sentidos através da negociação nos diálogos do jogo The Witcher 3: Wild Hunt (2015).  

Para isso, elencamos os seguintes objetivos específicos: (a) Interpretar as funções de 

fala adotadas pelos interlocutores durante os diálogos e (b) desenvolver a estrutura 

de troca estabelecidas pelos participantes nos diálogos. 
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O trabalho em questão tem caráter qualitativo, a qual foi coletado diálogos entre 

os personagens do jogo com intuito de analisar as orações com base na metafunção 

interpessoal de Halliday; Matthiessen (2014) e também no sistema de NEGOCIAÇÃO 

de Martin; Rose (2007). O trabalho também tem foco descritivo, pois vamos descrever 

os papéis trocados, e interpretativo, já que buscamos entender os sentidos que 

nascem a partir dos diálogos. A aquisição dos dados foi feita a partir da coleta dos 

diálogos dentro do jogo em questão e transcritas para um melhor tratamento do 

corpus, foram selecionados o total de cinco diálogos que desenvolve o percurso inicial 

da história. 

Temos como principais teóricos Halliday e Matthiessen (2014), que desenvolve 

a metafunção interpessoal que permite observar como se constituem as relações 

entre os participantes falante e ouvinte através do sistema de MODO, que se 

desenvolve a partir das funções de fala e se refletem na troca de informação ou bens 

e serviços. Temos aqui um escopo da oração no nível léxico-gramatical. Também é 

parte fundamental desse trabalho utilizar o trabalho de Martin e Rose (2007) que além 

de estender a discussão acerca das funções de fala, busca mostrar como se inicia e 

termina cada movimento nos diálogos entre os participantes através da estrutura de 

troca. Nesse momento, temos a negociação elevada ao nível do discurso.    

Baseado no trabalho dos autores, e também no material coletado através do 

corpus selecionado, a metodologia foi baseada em torno de dois aspectos principais. 

Etapa 1: Utilizar as orações selecionadas para perceber as ocorrências das funções 

de fala, buscando entender como os diálogos se desenvolvem no contexto encontrado 

dentro do jogo.  Etapa 2: fazer uso da estrutura de troca com intuito de desenvolver 

como se estrutura cada oração durante o processo de troca. Com esses passos, 

podemos abordar todo o âmbito da negociação, passando desde a parte gramatical 

até o nível do discurso, dessa forma, completando o objetivo deste trabalho que é 

analisar como ocorre a negociação durante o diálogo dos personagens. 
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2. A METAFUNÇÃO INTERPESSOAL E O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 

 

Nossa pesquisa tem como base a Linguística Sistêmico-Funcional, modelo 

teórico estruturado pelo linguista Michael Halliday e expandido através de trabalhos 

como Halliday e Matthiessen (2014), Martin (1992), Martin e Rose (2007). A LSF tem 

sido utilizada para a descrição de diversas línguas ao redor do mundo, o que também 

acarretou trabalhos aqui no Brasil, no qual podemos destacar Cabral e Fuzer (2010), 

como uma referência na análise sistêmico-funcional da língua portuguesa. Vale 

destacar que algumas das traduções da terminologia da GSF utilizadas no trabalho 

em questão serão adotadas em nosso estudo. 

Para a LSF, a língua é uma entidade viva que está presente nas mais diferentes 

camadas da sociedade, dessa maneira temos diferentes formas de utilizar a 

linguagem no ato comunicativo, seja através de uma conversa com amigos, na 

televisão, no teatro, dentre outros, o mesmo aparenta ser percebido nos jogos. 

Halliday e Matthiessen (2014) apresentam uma descrição da Gramática Sistêmico-

Funcional da língua inglesa, denominada assim por ser ao mesmo tempo sistêmica, 

pois vê a língua como uma rede de sistemas interconectados, e funcional, já que se 

preocupa com os significados que o texto desempenha, seja escrito ou falado.  

 Para entendermos melhor a Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday e 

Matthiensen (2014) é necessário falar dos níveis que compõem a linguagem, o 

contexto e suas metafunções. Primeiramente vamos falar dos componentes da 

linguagem. Segundo os autores, o sistema linguístico é composto por partes 

denominadas estratos(níveis). Esses níveis são formados desde os mas internos até 

os mais externos. Começando pelos mais internos temos: a fonética e a fonologia, 

sistemas de sonoridade realizados pela léxico-gramática, este envolvendo os itens 

gramaticais e lexicais da língua, que por sua vez, é realizado pela semântica (sentidos) 

para chegar no contexto, sendo este o nível superior ao nível da gramática. Para que 

fique mais claro, temos na Quadro 1 uma esquematização: 
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Quadro 1– Os estratos da linguagem 

Contexto 
 

Conteúdo: léxico-gramática 

Expressão: Fonologia 

Expressão: Fonética 

 

 

Conteúdo: semântica 

Fonte: Adaptação de Halliday & Matthiessen (2014, p.26) 
   

 Os autores dividem em dois planos os níveis da língua. O primeiro denominado 

conteúdo e o segundo, por sua vez, chamado de expressão. Com eles, podemos 

entender como a língua é executada, percebida e entendida, produzindo assim 

significado através do texto falado ou escrito pois o conteúdo se reflete diretamente 

na expressão, o que segundo os autores, é uma das tarefas que interessam a 

Gramática Sistêmico-Funcional. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 26-27) 

Ainda dentro da estrutura trazida pelos autores, temos externo ao sistema 

linguístico, o contexto de cultura e de situação. A partir deles, são formadas as 

escolhas comunicativas que reproduzem textos dentro de um contexto. Para ficar mais 

claro, temos o esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Halliday & Matthiessen (2014, p. 28) 

Figura 1 – Escala de instanciação 
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A Figura 1 mostra como se configura a instanciação de Halliday e Matthiessen 

(2014, p. 28), a qual temos a linguagem como uma rede de possíveis escolhas dentro 

do sistema linguístico, já os textos são a materialização dessas escolhas. Se 

baseando primeiramente no polo mais abstrato como ponto inicial, temos o sistema 

da linguagem (Contexto de cultura) instanciada pelo repertório de registros produzindo 

textos no polo mais concreto de instância (contexto de situação). Seguindo o sentido 

inverso, é possível analisar as semelhanças presentes no repertório de textos para 

perceber o contexto mais abstrato no âmbito cultural. Posto isto, como o trabalho foi 

desenvolvido a partir de textos produzidos dentro do jogo, a pesquisa foi feita dentro 

do polo mais concreto da instanciação. 

Podemos ver que o sistema linguístico proporciona ferramentas para o contexto 

de cultura. Como somos seres inseridos nesse ambiente, utilizamos do sistema 

linguístico para representar nossas experiências. Em vista disso, as possíveis 

escolhas feitas a partir do contexto cultural, proporciona variáveis que vão ser 

representadas no contexto de situação. Dessa forma, essas possíveis escolhas são 

denominadas pelos autores como registro. Ou seja, contexto de cultura refere-se a 

cultura do povo no âmbito de maior escala, enquanto o contexto de situação 

representa aquilo que é dito no momento mais imediato, e este por sua vez mediado 

pelas escolhas feitas através do que pode ou não ser dito por meio do repertório de 

possíveis textos/registro. 

 Ainda é importante destacar as variáveis presentes no contexto de situação. 

Essas partes compõem os possíveis textos presentes no diálogo mais imediato, a qual 

são denominados: campo, relações e modo. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 

33) 

● O campo remete ao que acontece na situação social e semiótica. Se 

refere as experiências que os indivíduos tem da situação; 

● As relações por sua vez condizem com os papéis que os participantes 

exercem entre eles em meio a determinada situação; 

● O modo leva em conta os papéis que a linguagem desempenha em 

determinado contexto através dos recursos semióticos que o texto pode 

prover. 
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O conteúdo semântico então e os demais estratos internos a ele dão forma as 

denominadas metafunções para prover sentidos semânticos nas variáveis de situação 

como podemos ver: [...] “Valores do campo ressoam com significados ideacionais, 

valores das relações ressoam com significados interpessoais, e valores de modo 

ressoam com significados textuais1” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 34). Logo 

segundo os autores, valores de campo, relações e modo se relacionam três funções 

mais gerais, sendo elas: metafunção ideacional, interpessoal e textual. A primeira trata 

da oração vista como representação e é realizada através da TRANSITIVIDAD2. 

Nesse aspecto, temos as representações das experiências internas e externas ao 

indivíduo. A segunda vê a oração como interação entre participantes, tendo sua 

realização por meio do sistema de MODO. Por fim, a terceira, que percebe a oração 

como mensagem e desempenhada pela ESTRUTURA TEMÁTICA. Essas 

metafunções englobam cada uma das variáveis da linguagem como podemos ver: 

 

Quadro 2 – Posição das metafunções no contexto de situação 

Campo Relações Modo 

Ideacional Interpessoal Textual 

TRANSITIVIDADE MODO ESTRUTURA TEMÁTICA 

Fonte: Adaptado de Halliday & Matthiessen (2014) 

 

 Antes de adentrarmos nas funções de fala. Faz-se necessário explicar o que é 

o sistema de MODO, pois este trabalho focou na metafunção interpessoal. Nesse 

sistema, temos a oração dividida em MODO e Resíduo. O Modo, com apenas inicial 

maiúscula, serve para diferenciá-lo do sistema léxico-gramatical que é representado 

com todas as letras maiúsculas. Os elementos que compõem o MODO são o Sujeito 

+ Finito, sendo o primeiro o elemento colocado como responsável pela validade da 

informação, e o segundo o grupo verbal que carrega a tempo ou opinião dos 

interlocutores. O resíduo se trata do restante da oração. Para entender melhor essa 

divisão, pegamos o exemplo a seguir: 

 

 
1 field values resonate with ideational meanings, tenor values resonate with interpersonal meanings, 

and mode values resonate with textual meanings (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 34). 
2 Vale ressaltar que quando se fala em sistema, as letras são maiúsculas para separar o sistema da 

nomenclatura dada as variáveis do contexto de situação. 
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Quadro 3 – Estrutura do MODO 

The duke has given that teapot away 

Sujeito Finito/Predicador 
 

MODO Resíduo 

Fonte: Halliday & Matthiessen (2014, p. 143) 

 

 Então, temos como MODO a soma de The duke + has e o restante sendo o 

resíduo given that teapot away, que podem ter em sua composição o complemento e 

adjunto. 

 A partir da estrutura acima, se realizam as funções de fala que são 

desempenhados por dois tipos de papéis de troca, dar e solicitar. Com eles, temos os 

valores a serem trocados, aos quais são informações ou bens e serviços. Informações 

podem ser dadas ou recebidas através de Declarações no indicativo ou solicitadas 

através de Perguntas por meio de perguntas wh ou de sim ou não, normalmente 

acompanhadas de interrogação. Por sua vez, dar ou receber bens e serviços implica 

ofertar um produto também por meio de perguntas, ou solicitar um Comando por meio 

do MODO imperativo que expressa o desejo que o outro faça algo por ele. Aqui a 

diferença de status entre os participantes influencia na estrutura do Comando.  

É importante destacar que nos casos de perguntas wh, temos aquelas 

perguntas que possuem elementos wh com sentido interrogativo, tais como: what, 

why, where, how, etc. Sua estrutura dá-se por duas formas: Sujeito + Finito se o sujeito 

for o elemento wh, caso contrário, o Finito vem antes do Sujeito. Quando temos 

perguntas de sim ou não, a ordem comum será Finito + Sujeito. Halliday & Matthiessen 

(2014, p. 143-165). Vejamos alguns exemplos de interrogação, indicativo e imperativo, 

no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Valores de troca. 

 

Papel de troca 

Valor trocado 

 Informações Bens e Serviços 

 

Dar 

Declaração 

He’s giving her the teapot 

Oferta 

Would you like this teapot? 
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Solicitar 

Pergunta 

What is he giving her? 

Comando 

Give me that teapot! 

 Proposição Proposta 

Fonte: adaptado de Halliday & Matthiessen (2014, p. 136) 

 

É importante também falar das proposições e das propostas. Quando temos 

informações sendo trocadas, temos uma proposição. Aqui, os valores trocados podem 

ser questionados, ou seja, quando uma informação é dada, o interlocutor tem a opção 

de fazer suposições acerca da informação ou questioná-la. No caso das propostas, 

quando um bem ou um serviço é oferecido ou requerido, ele só pode ser aceito ou 

recusado, sem espaço para contestações. Baseados nessas funções de fala, os 

interlocutores assumem os papéis comunicativos dar e solicitar. (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

Outro ponto importante a ser mencionado, é a possibilidade de ocorrer casos 

congruentes e não congruentes (metafóricos) dentro das funções de fala. Quando 

temos Comandos realizados por meio do imperativo, o caso em questão é 

considerado congruente, já quando o Comando é realizado por meio de interrogação, 

se torna não congruente como podemos ver nos comandos: Faça isso amanhã! 

3(congruente), ou poderia fazer isso amanhã? 4(metafórico). As demais funções de 

fala seguem a mesma linha de pensamento pois o MODO desempenha a troca por 

meio de estrutura congruente ou através de metáfora. Temos apenas a Oferta como 

exceção pois não possui uma forma gramatical mais comum, como vemos: “Das 

quatro funções principais da fala introduzidas anteriormente, as ofertas são as únicas 

diferentes, uma vez que não têm uma realização gramatical congruente própria; 

interrogativas com Finito devem ser sua forma mais distinta. [...]” 5(MARTIN; ROSE, 

P. 230-231). 

Ainda sobre as funções de fala, temos as possíveis reações do interlocutor que 

são desencadeadas em resposta as Ofertas, Comandos, Declarações e Perguntas. 

As reações podem ser resposta esperada, sendo a aquela que confirma o que foi 

inicialmente ofertado ou demandando. As reações positivas de apoio são divididas em 

 
3 Do it tomorrow (MARTIN; ROSE, P. 231). 
4 Could do it tomorrow? (MARTIN; ROSE, P. 231). 
5 Of the four major speech functions introduced earlier, offers are the odd one out since they don’t have 

a congruent grammatical realization of their own; interrogatives with Finite shall are their most distinctive 
form. [...]” (MARTIN; ROSE, P. 230). 
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aceitação, empreendimento, reconhecimento e resposta. As respostas alternativas 

por sua vez, se dão através do confronto por meio da rejeição, recusa, contradição ou 

desconsideração. Podemos representar no Quadro 5 as reações da seguinte forma: 

 

Quadro 5 – Respostas as funções de fala 

 

Iniciação 

Reações 

Resposta esperada 

(apoio) 

Resposta alternativa 

(confronto) 

Oferta 

Shall I give you this teapot? 

Aceitação 

Yes, please, do! 

Rejeição 

No, thanks 

Comando 

Give me that teapot! 

Empreendimento 

Here you are 

Recusa 

I won’t 

Declaração 

He’s giving her the 

teapot 

Reconhecimento 

Is he 

Contradição 

No, he isn’t 

Pergunta 

Do you know how to draw? 

Resposta 

Yes, I do. 

Desconsideração 

I don’t know 

Fonte:  Halliday & Matthiessen (2014, p. 137) 

 

 Como o objeto de análise deste trabalho se baseia na troca comunicativa entre 

as personagens do jogo, vamos focar na metafunção interpessoal apresentada com 

base em Halliday e Matthiessen (2014) e na estrutura de troca apresentado em Martin 

(1992) que posteriormente foi aprimorado em Martin e Rose (2007). Com essa base 

buscamos perceber como elas desenvolvem o sistema de NEGOCIAÇÃO dentro do 

objeto de estudo em questão.  

No nível do discurso se encontra então a troca realizada pelo sistema de 

NEGOCIAÇÃO cuja unidade de análise são os movimentos que por sua vez são 

realizados pelas funções de fala, desta maneira, esses dois itens englobando todo ato 

comunicativo dentro dos discursos estabelecidos entre os participantes. Então para 

que ocorra as trocas entre os interlocutores durante os discursos proferidos, temos no 

nível da classificação da oração os recursos dados pela léxico-gramática (MODO) e 

os demais estratos que o compõe como ferramenta para execução dos discursos. 

Para que fique mais claro, temos esquematizado conforme mostra a Figura 2: 
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Figura 2 – Recursos para o diálogo 

 

Fonte: adaptação de Martin (1992, p. 50) 

 

O discurso então é o estrato mais abstrato da língua, consistindo uma rede 

complexa de sentidos que realizaram a atividade social como podemos ver: “[...] 

contextos sociais são realizados como textos que são realizados em sequências de 

orações6” (MARTIN; ROSE, 2007, p. 4). Portanto a cultura como atividade social tem 

seu significado realizado através do discurso, que por sua vez é realizado pela 

gramática. Como podemos ver na Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Martin; Rose (2007, p. 5). 

 

 Baseado em Martin e Rose (2007), temos três questões a levar em conta no 

desenvolvimento da NEGOCIAÇÂO no discurso, são eles: “[...] o que estamos 

negociando, se estamos dando ou demandando e se o movimento inicia a troca ou 

 
6 […] social contexts are realized as texts which are realized as sequences of clauses.” (MARTIN; 

ROSE, 2007, p. 4). 

Figura 3 – Ponto de vista do discurso. 
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responde” 7(MARTIN; ROSE, 2007, p. 223), o movimento então segundo os autores 

é uma unidade mínima que estrutura como acontece a troca de informações e bens e 

serviços no discurso. 

 Os autores ainda apontam que vocativos podem vir acompanhando as funções 

de fala, mas não os consideram movimentos distintos. Assim como eles, não tratamos 

nesse trabalho os vocativos como movimentos independentes, apenas como um 

recurso para convidar o outro participante a responder. Feito as considerações, temos 

uma figura que explicita as possíveis relações que os participantes podem 

desenvolver: 

   

Figura 4 – Esboço das funções de Fala 

 

Fonte: Martin; Rose (2007, p. 226) 

 

 Seguindo a Figura 4, inicia-se com duas opções, expressar-se ou endereçar a 

outro. No caso de expressar-se, utilizamos exclamações para expressar o que 

estamos sentindo, podemos ter como exemplo expressões de alívio como quando 

damos graças a Deus. Quando endereçamos ao outro, temos mais duas opções, 

sendo elas tratamento e negociação. No caso de tratamento, temos as opções que 

nos permitem dirigir ao interlocutor ou para saudar, ou chamar. Já na negociação, 

 
7 what it is we are negotiating, whether we are giving or demanding it, and whether a move initiates the 

exchange or responds. (MARTIN; ROSE, p. 223). 
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temos a opção de negociar informação ou bens e serviços. Em cada uma dessas 

opções, podemos dar informações ou solicitar bens e serviços. Usamos Declaração 

para dar informação e Reconhecimento para Responder, usamos Pergunta para 

solicitar uma informação e Resposta para responder, usamos Oferta para dar bens e 

serviços e Aceitação para responder, e por fim, usamos Comando para solicitar bens 

e serviços e Empreendimento para responder a solicitação de bens e serviços.  

Partindo para a estrutura de troca, Martin e Rose (2007) trazem com base em 

Ventola (1987) e Berry (1981), uma sequenciação de cada movimento durante o 

discurso. Leva-se em consideração três aspectos para a estruturação da troca 

comunicativa, são eles: os tipos de movimentos que os interlocutores fazem durante 

o discurso, como estes são sequenciados no diálogo e o que acontece quando temos 

uma objeção. (MARTIN; ROSE, 2007, p. 222). Então por meio de propostas ou 

proposições os movimentos são sequenciados, podendo serem aceitos ou 

confrontados. 

 De acordo com Martin; Rose (2007), na estrutura de troca, normalmente temos 

dois movimentos para desenvolver a troca de informações ou bens e serviços, mas 

em alguns casos, um único movimento na oração seguida de uma ação pode 

desempenhar uma troca completa. Podemos ter como exemplo ilustrativo a seguinte 

frase: Seu vinho senhor (servindo). 8(MARTIN; ROSE,2007, p. 236) Na amostra, 

temos uma garçonete servindo uma bebida para o cliente. Ela inicia com o 

oferecimento da bebida, e em seguida, completando a negociação com a ação de 

servi-la sem necessariamente precisar que ocorra um segundo movimento. Quando o 

oferecimento de informação ou bens e serviços é proferido, a troca se completa, dando 

início a possíveis novos movimentos. 

 Partindo da ideia de movimento, existem duas formas de chamar o participante 

que emprega a negociação. Quando trocamos bens e serviços, temos aquele que 

realiza a ação ou promete realizá-la denominado como actor, quando a troca é por 

meio de informações, temos o knower como aquele que conhece a informação. 

(BERRY apud MARTIN; ROSE, 2007, p. 238). Em tradução para o português, vamos 

adaptar aquele que realiza a ação de Agente Primário, da mesma forma, aquele que 

detém a informação de Conhecedor Primário. Ainda segundo a teoria, temos um 

 
8 Your wine sir (pouring) (MARTIN; ROSE,2007, p. 236) 
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movimento obrigatório (MO) que é proferido por um dos participantes como afirmam 

Martin e Rose (2007): 

 

Falando minimamente, a troca consiste de um movimento obrigatório. 
Quando negociamos bens e serviços, esse é o movimento que oferece os 
bens ou executa o serviço; quando negociamos informações, esse é o 

movimento estabelece autenticamente os fatos da questão. 9  (MARTIN; 

ROSE, 2007, p. 237). 

 

O MO representa então aquele movimento que completa a troca de (A1 ou C1). 

Então, para que se conclua uma troca temos aquele que desempenha a ação 

solicitada denominado como (A1) para agente primário, ou ao proferir a informação 

requerida, denominado (C1) para conhecedor primário. Ainda temos durante a troca 

aquele que recebe o bem ou serviço como agente secundário (A2), da mesma forma, 

aquele que recebe a informação sendo o conhecedor secundário (C2). Vejamos uma 

esquematização a baixo baseado nos exemplos de Martin e Rose (2007, p. 237-238): 

 

 Para bens e serviços: 

 Hendrik:  A2  Could I have a bottle of your best dry red? 

 Waitress:  A1(MO) - Yes. 

  

 Informações: 

 LIewelyn:  C2  Who’s there? 

 Sannie:  C1 (MO) -Coetzee. 

 

 Também temos a possibilidade da Oferta ser retardada por algum movimento 

que vem antecedendo a troca. Vamos denominar esse movimento de retardamento, 

tradução da palavra delay, representado pela letra (r) minúsculo. (MARTIN; ROSE, 

2007, p. 238). Temos então: (rA1) e (rC1) como representação dos possíveis 

movimentos que atrasam o (MO). Para ficar mais claro, temos como exemplo: 

 

 Bens e serviços: 

Waitress:  rA1  Wine? 

Hendrik:  A2  -Could I have a bottle of your best dry red? 

 
9 Minimally speaking, exchanges consist of one obligatory move. When negotiating goods-and-services, 

this is the move that proffers the goods or performs the service; when negotiating information, this is the 
move that authoritatively establishes the facts of the matter. (MARTIN; ROSE, 2007, p. 237) 
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Waitress:  A1  - Yes. 

 

Informações: 

 Sannie:  rC1  You’ll never guess who’s here 

 Liewelyn:  C2  - Who? 

 Sannie:  C1  - Coetzee. 

 

 Um outro ponto importante na questão dos movimentos que vale ser abordado 

são os follow-ups (MARTIN; ROSE, 2007, p. 239). Adaptando para o português, 

vamos chamá-los de movimento subsequentes, representado pela letra (s). Essas 

finalizações apenas adicionam algo extra à negociação realizada. Exemplo: 

  

 Bens e serviços: 

 Waitress:  rA1  Wine? 

 Hendrik:  A2  - Could I have a bottle of your best dry red? 

 Waitress:  A1  - Yes. 

 Hendrik:  A2s  - Thank you. 

 Waitress:  A1s  - Not a Problem. 

  

 Informações: 

 Sannie:  rC1  - You’ll never guess who’s here. 

 LIewelyn  C2  - Who? 

 Sannie:  C1  - Coetzee. 

 LIewelyn:  C2s  - Is he? 

 Sannie:  C1s  - Yeah. 

  

Para fechar os principais movimentos da estrutura de troca, ainda podemos ter 

as interrupções traking e challenging, que será traduzido como sondagem (so), e 

objeção (ob) respectivamente. O movimento de sondagem (so)10 é entendido como a 

necessidade de um dos participantes de checar a informação que não ficou bem 

recebida, necessitando ser reafirmada. O interlocutor pode responder à sondagem 

pela resposta a sondagem (rso). A objeção por sua vez, se trata da discordância ao 

 
10 Dessa vez temos duas letras para não haver confusão na distinção das nomenclaturas, já que os 

movimentos subsequentes serão representados por (s). 
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que foi dito, interrompendo assim a negociação. A resposta a objeção será 

representada por (rob). Vejamos exemplos retirados de Martin e Rose (2007, p. 241-

243): 

 

Sondagem: 

 Sannie:  C1  Coetzee’s here. 

 LIewelyn  so  - Pardon? 

 Sannie:  rso  - Coetzee’s here. 

 LIewelyn  C2s  - Really? 

  

 Objeção; 

 Luke:   C2  You’ll never guess who’s here. 

 LIewelyn:  ob  - I don’t want know. 

  

 Fazendo um apanhando geral, podemos entender as possibilidades de 

movimentos da seguinte forma: Para informações temos: ((rC1) ^ C2) ^ C1 ^ (C2s ^ 

(C1s)) e para troca de bens e serviços é concebido da seguinte forma: ((rA1) ^ A2) ^ 

A1 ^ (A2s ^ (A1s)). Em ambos os casos, o movimento obrigatório é o que está no 

centro da esquematização e em seu entorno posicionando as orações mais opcionais 

dentro dos parêntesis. Seguindo a ordem esquematizada, os retardamentos sendo 

uma possibilidade adicional ao movimento (C2/A2), que por sua vez, recebe a 

informação ou bens e serviços de (C1/A1) que ainda possibilita desencadear 

movimentos subsequentes (C2s e A1s.) (MARTIN; ROSE, 2007). 

 Para fechar a estrutura de troca, temos três possibilidades sistêmicas, a 

primeira trata de perceber qual dos participantes estão iniciando o movimento, se eles 

estão antecipando ou não os movimentos. Temos em segundo caso a distinção entre 

ação e compreensão, ação se os participantes estão trocando bens e serviços ou 

compreensão no caso de informações, e o terceiro envolve os movimentos 

subsequentes, que se inicia pelo (A2/C2) secundário, podendo ser continuado pelo 

(A1/C2) conforme mostra a esquematização de Martin e Rose (2007): 

 

Figura 5 Estrutura de troca no sistema de NEGOCIAÇÃO 
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Fonte:  Martin; Rose (2007, p. 240) 

 

 No primeiro caso, temos o esquema que mostra a ordem dos movimentos 

envolvendo retardamentos pelo conhecedor/ator primário e também o movimento 

nuclear. No secundo caso, quando temos a compreensão do recebimento da 

informação, a troca se concluí, já quando temos o comprimento de um serviço, 

podemos fazê-lo de imediato com possibilidade de verbalização, por outro lado 

quando prometemos cumprir, a verbalização é obrigatória e a ação é opcional já que 

não é garantido que seja executada em dado momento futuro. No terceiro momento, 

temos os movimentos subsequentes que são desempenhados inicialmente pelo 

conhecedor/ator secundário em resposta ao movimento obrigatório de (A1/C1). 

Baseado no que foi visto, tivemos o intuito de perceber como se desenvolveu 

os estudos linguísticos para serem aplicados nos diálogos dentro do jogo. Para isso, 

elencamos nesta análise dois pontos principais para abraçar todo o escopo da 

NEGOCIAÇÂO, dos quais temos no primeiro momento um foco nas funções de fala, 

tentando perceber como se estrutura cada função, suas possíveis reações 

desenvolvidas pelos participantes da oração e como elas refletem no contexto. No 

segundo momento, buscamos demonstrar como os autores estruturam cada 

movimento no contexto de situação presente. Com esses dois pontos, podemos 

adentrar na análise deste trabalho. 
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3. ANÁLISE DA NEGOCIAÇÃO NOS DIÁLOGOS ENTRE OS PERSONAGENS DO 

JOGO THE WITCHER 3 WILD HUNT 

 

O objeto de análise aqui apresentado será desenvolvido em dois momentos, 

primeiro o foco será nas funções de fala, depois vamos desenvolver a estrutura de 

troca. Dessa forma, vamos perceber todo o escopo da NEGOCIAÇÂO e como o 

discurso é desenvolvido pelos participantes inseridos em um contexto de cultura em 

que se encontra o mundo do The Witcher 3 Wild Hunt (2015).  

Como foi postulado no capítulo teórico, todo discurso se constrói com base 

em uma atividade social através da gramática, portanto é necessário explicitar onde o 

mundo do objeto de estudo é situado. O contexto de cultura está envolto por um 

mundo de fantasia onde é possível existir magia e seres fantásticos como dragões, 

goblins, sereias, dentre outros. O protagonista inserido nesse ambiente se chama 

Geralt of Rivia, um bruxo que sobrevive através dos pagamentos recebidos por 

derrotar criaturas que estejam importunando os habitantes dos vilarejos. Os 

personagens têm seus objetivos particulares que são desenvolvidos em meio a um 

cenário de guerra em que os Nilfigardians disputam o território contra os Temerianos. 

Baseado no mundo representado pelo jogo, temos os contextos de situação onde os 

personagens engajam-se em diálogos em meio a situações trazidas pela guerra e por 

ataque de criaturas místicas.  

Os diálogos retirados do jogo foram selecionados nas primeiras horas do jogo, 

desse modo podemos entender os objetivos principais dos personagens se inicia na 

trama. Também foi pensado na possibilidade de encontrar mais trocas de informações 

e bens e serviços entre os participantes pois o protagonista recebeu uma carta da 

personagem Yennefer pedindo que a encontre, iniciando o contexto central da história 

e também por encontrar momentos em que Geralt desempenha trabalhos 

remunerados para pessoas que precisam de seus serviços à medida que busca 

informações do paradeiro de sua amiga.  

Foram selecionados cinco diálogos, sendo o primeiro diálogo entre o 

protagonista e o líder da guarnição do local onde a narrativa se passa. O segundo 

diálogo envolve a continuação da conversa com o líder. O terceiro por sua vez, sendo 

o diálogo com a própria amiga. O quarto sendo a conversa com o imperador que 

tomou as terras na narrativa e o quinto uma segunda conversa com Yennefer. Os 

diálogos em questão estão disponíveis em apêndice. Feito as considerações acerca 
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do objeto de estudo, vamos discorrer sobre o que foi encontrado no corpus se 

utilizando do que foi discutido até aqui. 

 

3.1 DESENVOLVENDO AS METAFUNÇÕES E SUAS POSSÍVEIS RESPOSTAS 

NOS DIÁLOGOS DO JOGO 

 

Iniciamos essa análise destacando as linhas de diálogo dentro do jogo que 

mostram as quatro funções de fala, sendo elas: Declaração, Pergunta, Oferta e 

Comando. Temos a seguir primeiramente casos que envolvem Declarações, que são 

comumente desempenhadas através de proposições de cunho informativo no 

indicativo, seja confirmando algo ou negando informações dadas ou requeridas. A 

seguir temos os exemplos (1) e (2): 

  

(1) 

(a) 

Leader: These are not the hands of an “excellency.” But of a farmer. So we speak 

peasant to peasant. (Declaração). Diálogo 1  

 

(b) 

Leader: I summoned only the ealdorman and the smith, Willis – but it is said he is a 

dwarf. You are too tall to be him. (Declaração). Diálogo 1 

 

(c) 

Geralt: Meaning it’s abandoned its lair. Gonna have to set a trap (Declaração).  

Diálogo 1 

 

(2) 

(a) 

Leader: I extended a hand to these people. They spat on it.  (Declaração). Diálogo 2 

 

(b) 

Geralt: Could it be’cause it held the sword that killed their love ones? (Declaração). 

Diálogo 2 
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(c) 

Geralt: Your turn. Where’d Yennefer go? 

Leader: To Vizima 

Geralt: She was a day’s ride from here the whole time, under my nose? Might’ve said 

so.  (Declaração). Diálogo 2 

 

 A partir das frases retiradas do corpus, podemos ver nos exemplos (1) casos 

congruentes de Declaração já que possuem o MODO Sujeito + Finito realizando 

orações no indicativo, como por exemplo we (Sujeito) + speak (Finito) no caso (a). A 

mesma estrutura declarativa sujeito + Finito aparecem nos exemplos (b) e (c). 

Nos exemplos (2), encontramos um diálogo prototípico de MODO Declaração 

no primeiro caso (a), mas no (b) e (c), temos Declarações realizadas através de 

perguntas retóricas. Primeiramente no caso (b), quando o personagem Geralt faz a 

pergunta para o Leader, ele mesmo já sabe a resposta perante o contexto que o cerca 

já que o Leader é um dos responsáveis que estão tomando as terras das pessoas. 

Visto isto, perguntas em que sabemos as respostas condizem com o sentido de 

Declaração pois reconhece a veracidade da informação, entretanto opta por fazer uma 

pergunta para dar um tom de ironia, o qual é uma das características do personagem 

Geralt.  

Um exemplo semelhante acontece no caso (c), nesse trecho o Leader havia 

pedido para que o protagonista derrotasse o Griffin (animal metade leão, metade 

águia), caso fosse aceito, o Leader forneceria em troca a informação do paradeiro da 

Yennefer, amiga do Geralt. Quando o trabalho foi finalizado, o personagem recebe a 

informação de que sua amiga está em Vizima. Sabendo disso Geralt faz Declaração 

metafórica por meio de uma pergunta retórica pois já tinha recebido a informação no 

movimento anterior. Essa Declaração reforça o sentimento de incredulidade do 

personagem ao saber que foi enganado. 

 Na troca de informações, temos também as Perguntas, na qual se trata de 

proposições comumente feitas através de perguntas wh ou de sim ou não, 

observemos os seguintes casos:  

  

(3) 

(a) 

Geralt: To be honest, this isn’t all how I imagined we’d meet. 
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Yennefer: How did you imagine it? (Pergunta). Diálogo 3 

 

(b) 

Vesemir: He didn’t imagine you’d have a Nilfgaardian escort.  

Vesemir: Don’t get me wrong, Yennefer. I’m glad to see you…but I do think you owe 

us an explanation. (Pergunta). Diálogo 3 

 

(c) 

Geralt: What about you? (Pergunta)  

Vesemir: I’m going in the opposite direction. I somehow doubt the emperor’s invitation 

mentioned me. Besides, I’ve got things to do at Kaer Morhen, remember? Diálogo 3 

 

(4) 

(a) 

Geralt: How many men in your army? Twenty thousand? Thirty? So why me? 

(Pergunta) 

Emhyr: You know why. Because she trusts you. Diálogo 4 

 

 (b) 

Geralt: So tell me why you’re looking for her. Doubt it’s about making up for all those 

lost years. (Pergunta) 

Emhyr: For reasons of state. As always. Diálogo 4 

 

(c) 

Geralt: Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? (Pergunta) 

Diálogo 1 

 

 Olhando para as orações (3), temos no caso (a) e (c) dois exemplos de 

perguntas wh congruentes, mas no (b) não. Como Vesemir tem desavenças com os 

nilfigardianos, ele realmente quer saber o motivo de sua amiga está com eles, então 

realiza uma oração projetada em outra. A primeira parte denota o sentido de obrigação 

em que o interlocutor precisa explicar o motivo de estar com eles, portanto: I (Sujeito) 

+ do think (Finito) projeta a pergunta you owe us a explanation, formando uma 



33 

 

pergunta realizada pelo MODO declarativo devido a primeira oração, tornando a frase 

metafórica.  

Na sequência de diálogos (4) temos três perguntas wh. Iniciando no caso (a) 

encontramos uma pergunta que sucinta resposta onde o Sujeito representa How many 

man mais o Finito are que está omitido na oração, o que é comum em diálogos 

corriqueiros. Nesse diálogo o imperador entrega a resposta que o protagonista 

procurava, que é saber o motivo dele ser o escolhido para o trabalho. Aqui a pergunta 

é congruente com o sentido de pergunta.  

No caso (b) percebemos uma oração projetada já que o início da oração 

desenvolve a pergunta wh de forma metafórica através da estrutura you (Sujeito) + 

are (Finito) desempenha o MODO declarativo neste caso. Sendo o protagonista 

próximo da garota, procura saber o motivo do imperador estar atrás dela, reforçando 

o grau de obrigatoriedade na oração, fazendo com que o interlocutor seja compilado 

a responder exatamente o que foi perguntado.  

Por sua vez, no caso (c) temos mais uma metáfora, onde o Geralt se 

interessava em saber mais informações sobre o Griffin para poder concluir seu 

trabalho, permite uma abertura maior para que o interlocutor responda de forma que 

preferir já que antes de fazer a pergunta propriamente dita, ele projeta uma pergunta 

em outra, ou seja, antes da pergunta hw where, ele se utiliza da pergunta omitida em 

parte pelo do (Finito) + you (Sujeito) antes do know para atenuar o grau de força da 

pergunta que vem a seguir. Posto isto, temos uma diferença no grau de 

obrigatoriedade já que no caso (b) a oração é projetada por uma oração no imperativo, 

que dá o sentido de obrigatoriedade e no momento (c) possibilita mais aberturas para 

que o interlocutor responda da maneira que preferir.  

 Nos casos das Ofertas também são feitas através de perguntas, mas com 

sentido de proferir um bem ou serviço e não mais obter uma informação do outro. 

Temos Oferta quando um participante da troca oferece desempenhar um serviço ou 

ofertar um produto, ou ainda, caso não seja possível entregar no momento, pode ser 

dado como troca a promessa de fazê-lo em um momento futuro, temos então: 

  

(5) 

(a)  

Geralt: Need more information about this griffin. Its sex, why it’s abandoned its lair.  

Leader: Shall I bring your witnesses? (Oferta) 
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Geralt: They won’t say anything I don’t already know. Diálogo 1 

 

(b) 

Leader: Halt! We are not done. It’s yours, this gold. I would not want you to say you 

were inadequately compensated. (Oferta) 

Geralt: take the coin and get out in silence. Diálogo 2 

 

(c) 

Emhyr: Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than 

because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. 

Considerably more. (Oferta). Diálogo 4 

 

 A quantidade de Ofertas nos diálogos analisados é menor que a restante das 

funções de fala devido à situação que se encontra o protagonista, que é conseguir 

informações do paradeiro de sua amiga. Devido a isso, as poucas ocorrências de 

Ofertas estão fragmentadas em diálogos diferentes. Desse modo, as orações que 

foram encontradas mostram os participantes ofertando bens e serviços.  

No caso (a), temos um caso comum de Pergunta de sim ou não, já que o Finito 

antes do sujeito representa a estrutura do MODO em questão. O exemplo se constitui 

uma Oferta pois o Leader está dando a possiblidade de fazer o serviço de trazer 

testemunhas dos ataques do Griffin já que não entende muito da situação e permite 

que o interlocutor decida. Geralt por sua vez, recusa a Oferta pelo MODO declarativo 

de cunho negativo They (Sujeito) + won’t say (Finito), já que é experiente no seu 

trabalho e percebeu que isso era desnecessário.  

No exemplo (b) temos o Leader oferecendo dinheiro no lugar da informação 

que foi insuficiente, aqui ele não usa uma Oferta pelo modo interrogativo, mas sim 

oferece o dinheiro através do MODO Declaração it (Sujeito) + is (Finito). Como temos 

uma distância social, leader não pede desculpas para o protagonista, apenas declara 

que o dinheiro pertence ao Geralt, preferindo pagar em vez de mostrar que estava 

errado perante uma pessoa de classe baixa como um bruxo.  

Outro momento similar acontece com o imperador Emyhr no trecho (c). Por se 

tratar de alguém de classe superior, não costuma receber não como resposta, dessa 

maneira, não tem o hábito de fazer perguntas que possibilite contestações, ele utiliza 

então do declarativo para ofertar o dinheiro.  
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 A última das funções de fala corresponde aos Comandos. Aqui temos orações 

que tem em seu finito um verbo que desenvolve um sentido de ordem. O intuito dessa 

função é ordenar que o alguém faça algo que o emissor da ordem da oração deseja. 

Vejamos alguns exemplos dessa função: 

  

(6): 

(a) 

Leader: Look at my hands. Look!  (Comando). Diálogo 3 

 

(b) 

Leader: You will give thirty, and that will do. Let’s us settle on it. And I wish to see the 

transport soon. (Comando). Diálogo 3 

 

(7) 

(a) 

Emhyr: You will find her and bring her to me. (Comando). Diálogo 3 

 

(b) 

Emhyr: Mererid! Take him to the sorceress. (Comando). Diálogo 3 

 

 Temos nas amostras coletadas ocorrências congruentes a Comandos já que 

os Finitos da oração expressam ordem como por exemplo take e will. É interessante 

constatar que durante a análise do corpus, foi percebido uma maior ocorrência de 

Comandos dados através de personagens com status superiores aos demais 

personagens envolvidos, entretanto temos Comandos entre pessoas de status 

semelhantes como podemos ver no diálogo (8) uma conversa entre o protagonista e 

sua amiga: 

 

(8) 

(a) 

Yennefer: so please… let’s not belabor the pros and cons and instead focus on finding 

Ciri. All right? (Comando)  

Geralt: Right. Diálogo 5 
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(b) 

Yennefer: You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. (Comando). Diálogo 

5 

 

 É interessante perceber a forma como os comandos são dados por 

personagens que são próximos um do outro, em vez de comandos mais diretos como 

no caso do Leader e do Emhyr, Yennefer prefere dar comandos de forma mais 

amigável como vemos na amostra (a), se utilizando de expressões como: so please e 

all right?  

Mesmo sendo amigos, ainda é possível que comandos congruentes ocorram 

como acontece no caso (b) por outro lado, a fala de Yennefer condiz com a estrutura 

congruente do MODO do Comando, que comumente é desempenhada por uma 

ordem direta, aqui o Finito must find denota um grau de obrigatoriedade. Por ela se 

importar com a Ciri, executa o Comando denotando obrigação para convencer o 

Geralt que é importante encontrá-la antes da caçada selvagem. 

 Visto as quatro possibilidades das funções primárias, vamos discorrer sobre as 

amostras de possíveis respostas as quatro funções de fala. As respostas esperadas 

e alternativas totalizam oito possibilidades de respostas como vimos em Halliday e 

Matthiessen (2014, p. 136). Nesses casos, os participantes podem fazer aceitações 

ou recusas acerca do que foi argumentado durante a troca. Observemos alguns casos 

retirados do corpus em que isso acontece: 

 

(9) 

Leader: What do you seek here? (Pergunta) 

Geralt: Yennefer of Vengerberg. (Resposta esperada-Resposta) 

Geralt: Where was she headed? (Pergunta) 

Leader: That is a military secret. (Resposta alternativa-Desconsideração) 

Geralt:  Haven’t thrown me out yet. Haven’t called the guards. So go ahead – What’s 

your price? (Declaração / Pergunta) 

Leader: There is a griffin in the area. Leader (Resposta esperada- Resposta)  

Leader: Slay it, and then I shall see what I can do. (Comando).  

Diálogo 1 
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 No trecho (9), conseguimos perceber duas respostas esperadas e uma 

alternativa, e através delas, podemos entender os objetivos dos participantes 

envolvidos no contexto em que estão inseridos. A resposta do protagonista 

endereçado a pergunta inicial do chefe da guarnição demonstra o interesse em 

descobrir o paradeiro de Yennefer. Do mesmo modo, a desconsideração dada pelo 

Leader revela em um primeiro momento que ele não pretende dar a informação, só 

depois através do contexto, o Geralt percebe que ele está querendo algo em troca e 

assim pergunta qual o preço desejado pela informação. O que é do interesse do 

Leader é revelado por resposta esperada, que é eliminar o Griffin que está causando 

problemas à guarnição local.  

 Podemos ver por meio desse trecho que as funções são importantes para 

desenvolver os discursos através dos recursos dados pela língua. Graças a isso, 

conseguimos entender a atividade social em que os personagens estão envolvidos. 

Trazendo para o nosso corpus, temos como atividade social aquilo que está 

acontecendo no ambiente em que os personagens se encontram. Neste caso, a 

conversa entre os dois participantes no acampamento da guarnição que desencadeia 

na missão que o protagonista deve derrotar uma criatura para obter a informação que 

deseja. Dentro dessa atividade social, se desenvolvem os diálogos por meio de 

Perguntas, Declarações, Comandos e Ofertas e suas respectivas respostas. Vejamos 

outro exemplo em que a atividade social influencia no rumo do discurso. Dessa vez o 

diálogo mostra o imperador Emhyr conversando com o personagem principal: 

 

(10) 

Emhyr: All except the witcher will leave. (Comando) 

Everyone left the room (Resposta esperada-Empreendimento) 

Emhyr: I thought you bowed before no man. (Declaração) 

Geralt: Didn’t want to disappoint the Chamberlain. We’re friends. (Resposta 

alternativa-Contradição) 

Geralt: Take it you didn’t summon me to reminisce about the good old days, 

so…(Declaração) 

Emhyr: Silence. (Comando) 



38 

 

Geralt remains in silence for a moment. (Resposta esperada- Empreendimento) 

Emhyr: My daughter Cirilla…she’s returned, and she’s in danger. The wild Hunt 

pursues her. (Declaração) 

Emhyr: You will find her and bring her to me. (Comando).  

Diálogo 4 

 

 Temos no exemplo (10) a conversa do protagonista com o imperador como 

atividade social. Aqui Emhyr está dando um Comando para as pessoas que trabalham 

para ele já que will desempenha o sentido de obrigatoriedade, consequentemente a 

diferença de status entre eles faz o empreendimento por parte dos súditos serem feitos 

imediatamente. No momento que se inicia a conversa entre Geralt e o Emhyr, o 

imperador faz uma Declaração congruente de estrutura I (Sujeito) + thought (Finito) 

convida o Geralt a dar uma resposta alternativa, neste caso, uma contradição que vai 

em desacordo o que foi dito pelo imperador. Como o protagonista tem índole 

sarcástica, opta por responder através de contradição. Quando Geralt tenta entender 

o motivo de ser chamado por meio de Declaração, o Emhyr o interrompe com um 

Comando, mostrando mais uma vez a diferença social que possuí, o que faz o 

personagem principal obedecer sem questionamento. Temos a seguir o imperador 

informando por meio de Declaração que sua filha retornou, mas está em perigo, e sem 

ao menos perguntar já que tem certeza de que Geralt irá aceitar o trabalho, realizando 

assim um Comando já que possuí um MODO You (Sujeito) + will find (Finito) que 

denota uma ordem de obrigação. Dessa maneira, como se trata de um imperador, ele 

não costuma pedir que alguém faça algo, mas sim desenvolve sua oração por meio 

de Comandos, o que é comum para uma pessoa com poderes superiores aos demais. 

A situação se inverte quando temos duas pessoas de classes semelhantes 

como acontece no exemplo (11). Nesse caso, podemos ver uma redução no número 

de comandos, como acontece na conversa entre Geralt e Yennefer que são amigos 

que tem classes sociais parecidas, sendo bruxo e feiticeira. Podemos perceber que o 

único Comando presente nesse trecho da conversa tem a carga de peso reduzida 

quando envolve características comuns a pedidos e perguntas, como So please... e 

All right? Se utilizando desses artifícios, ela busca pedir educadamente ao amigo que 

se concentre em encontrar a filha do Emhyr. 
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(11) 

Yennefer: Now do you understand why I’m at Emhyr’s court?  (Pergunta)   

Geralt: Mhm (uhum). And seems we’re in the same boat, now. (Resposta esperada-

Resposta) 

Ciri – she’s really back? No chance he’s mistaken? (Pergunta) 

Yennefer: Look- that’s more or less what she looks like now, or so our agents claim. 

Our little witcher’s grown into a young lady. (Declaração) 

Geralt: Hm, so they’re “our” agents now? My, my… you’ve clearly settled in quick. 

(Pergunta / Declaração) 

Yennefer: so please… let’s not belabor the pros and cons and instead focus on 

finding Ciri. All right? (Declaração / Comando) 

Geralt: Right. (Resposta esperada-Empreendimento) 

 Diálogo 5 

 

 Até o presente momento buscamos um foco maior nas funções de fala e as 

possíveis respostas, buscando aplicar o que foi visto no referencial teórico e 

desenvolvendo nos textos retirados do corpus. Agora nos resta desenvolver as 

contribuições dos autores acerca dos movimentos da estrutura de troca. 

 

3.2 ESTRUTURAÇÃO E ANÁLISE DOS MOVIMENTOS NOS DIÁLOGOS 

 

 A partir do trabalho de Martin e Rose (2007), ainda podemos analisar o nosso 

corpus segundo a estrutura de troca, que é mais um dos parâmetros fornecidos pelo 

sistema de NEGOCIAÇÃO. Agora vamos focar em perceber como cada movimento é 

sequenciado através dos discursos analisados. Normalmente, como os autores 

demonstram, precisa-se de dois movimentos para se concluir uma troca, mas existem 

casos que apenas um pode concluir a NEGOCIAÇÃO, como podemos verificar no 

recorte (12): 

 

(12) 

Geralt and Vesemir get evolved in a brawl in the Tavern. After that, soldiers of Nilfgaard 

arrived and looked at Geralt and Vesemir. 
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Diálogo 3 

 

 Neste exemplo retirado do corpus, Geralt (C1) entrega a resposta em um único 

movimento por perceber que a briga em que tinha se envolvido atraiu os soldados da 

guarnição de nilfigaardianos, decidindo entregar a informação antes mesmo de ser 

perguntado para não se envolver em outro problema. Segundo a atividade social 

estabelecida pelo contexto cultural, bruxos tem má reputação entre as pessoas do 

mundo do jogo, dessa forma, no momento que sentiu que teria problemas, 

desempenha a entrega da informação aos soldados antecipadamente. Segundo a 

estrutura de troca, uma sequência de movimentos encerra quando o serviço ou a 

informação é desempenhada (MARTIN; ROSE, 2007) 

 Vejamos casos em que envolvem troca com mais de um movimento. Aqui 

vamos selecionar um caso que desempenha troca de informações (13) e outro para 

bens e serviços (14). 

 

(13) 

 

C1 Geralt: That Brawl? We didn’t start it. (Declaração) 

C2 Geralt: Some questions before I start. Know where the griffin has its 

lair? (Declaração / Pergunta) 

C1 Leader: It kept to the vulpine woods at first. I sent a patrol there, five 

young men. A hunter found them two days on. I only recognized them 

because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. 

Attacks in villages, fields, on the main road. (Resposta esperada- 

Resposta).  

Diálogo 1 

  

(14) 
 

A2 Leader: Shall I bring your witnesses? (Oferta)  

A1 

 

Geralt: They won’t say anything I don’t already know. (Resposta 

alternativa-Rejeição).  

 Diálogo 1 
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 Na amostra que envolve troca de informações (13), temos o momento do jogo 

onde Geralt aceita o serviço do Leader mas precisa saber mais informações sobre o 

caso, para isso precisa fazer perguntas para entender a situação. Então temos os 

participantes Geralt (C2) como aquele que irá receber a informação e o Leader (C1) 

como aquele que detém a informação. O movimento Geralt (C2) aponta a necessidade 

de saber mais sobre a criatura que terá de derrotar e convida Leader (C1) a responder, 

então Geralt (C2) utiliza uma pergunta wh já que a sequência do MODO se dá de 

forma metafórica11, a informação a seguir é entregue por meio de Resposta esperada 

- Resposta por parte do Leader (C1) já que é de seu interesse que derrote a criatura.  

Durante a conversa (14) entre protagonista e imperador, ambos tentando entrar 

em um acordo, se desenvolve um momento de troca de bens e serviços na qual o 

movimento inicial se dá pelo Leader (A2) oferecendo o serviço de buscar testemunhas 

para Geralt (A1) por meio de Pergunta. Nesse momento temos uma pergunta de sim 

ou não já que a estrutura do MODO é representada por: Shall (Finito) + I (sujeito), 

sendo assim congruente como visto na teoria já que o Finito antes de Sujeito 

representa perguntas de sim ou não.  No movimento obrigatório, Geralt (A1) recusa a 

Oferta por meio de Resposta alternativa - Rejeição, a qual é possível perceber que o 

MODO da Resposta: They (Sujeito) + won’t say (Finito) desenvolve o sentido negativo 

da oração. Vale ressaltar que no momento em que o movimento obrigatório Geralt 

(A1) recusa a Oferta, a troca se completa. 

 Quando a troca de informações ou bens e serviços é desempenhada ou 

entregue, é possível ainda que se tenha movimentos subsequentes representados por 

(s) a frente do conhecedor ou do ator durante a troca. Esses movimentos podem 

desenvolver mais diálogos em torno do assunto que foi proferido no movimento 

obrigatório, como podemos ver nos exemplos (15) e (16):   

 

(15) 

 
11 Como visto anteriormente no exemplo (4) trecho (c). 
12 Língua antiga presente no mundo fictício do jogo que significa bruxo. 

C2 Leader: Who are you? Speak (Pergunta) 

C1 Geralt: Geralt of Rivia. Witcher. (Resposta esperada-Resposta) 

C2s Leader: A vatt’ghern12 (Witcher)– this explains why I did not hear your 

footsteps. (Resposta esperada – reconhecimento) 
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Diálogo 1 

(16) 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 5 

 

 No recorte (15) encontramos um exemplo de movimento subsequente na troca 

de informações entre Geralt (C1) e Leader (C2). Nesse trecho, acontece o encontro 

inicial do protagonista com o chefe da guarnição. Geralt tinha sido instruído por outros 

personagens do vilarejo a falar com o Leader pois ele poderia saber o paradeiro de 

Yennefer já que ouviu boatos que avistaram ela na guarnição. Formulado o contexto 

de situação, temos no movimento do Leader (C2) a execução da Pergunta de modo 

congruente já que temos uma pergunta hw com sequência: are (Finito) + you (Sujeito), 

como era alguém desconhecido até então, a execução da Pergunta foi necessária. 

Quando uma função de fala é endereçada ao Geralt, convida-o a responder de forma 

positiva ou negativa, logo Geralt (C1) ao realizar o movimento obrigatório (MO), 

entrega uma Resposta esperada – Resposta já que se identifica como foi requerido. 

Nesse exemplo, ainda temos um movimento extra que retoma o que foi entregue no 

(MO), pois faz menção direta ao que foi dito anteriormente quando reconhece que 

está falando com um bruxo, e que por este motivo, não conseguiu perceber sua 

presença pois bruxos costumam se mover sem serem percebidos. Então mesmo que 

a troca tenha sido feita no (MO), ainda foi possível tecer comentários sobre a 

informação dada, em consequência disso, o movimento representado pelo Leader 

(C2s) ainda faz parte da troca. 

Desenvolvendo o recorte (16) que representa bens e serviços, temos a 

conversa entre Yennefer e Geralt depois de ter terem combinado de procurar nos 

locais onde possivelmente a filha de Emhyr foi avistada. Como os participantes são 

próximos e estão cooperando um com o outro, Yennefer (A1) inicia o movimento 

ofertando o serviço de teletransportar Geralt (A2). Como a Oferta é desempenhada 

A1 Yennefer: So, why don’t teleport you to Velen, get you there at once? 

(Oferta) 

A2 Geralt: Not gonna happen. I’ll go on horseback. Soon as I can get 

changed. (Resposta alternativa-Rejeição / Declaração) 

A1s Yennefer: Have it your way. (Comando) 
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por meio do MODO interrogativo, encontramos a sequência da estrutura metaforica: I 

(Sujeito) + don’t (Finito) já que o Sujeito não é o elemento wh, se torna uma oração 

declarativa que projeta a pergunta que vem a seguir na oração. Com esse movimento, 

Yennefer tenta dar a possibilidade de escolha para o amigo ir a Velen de forma mais 

rápida, entretanto Geralt (A2) não aceita o serviço por meio de Resposta alternativa- 

Rejeição. Baseado na atividade social, Geralt prefere não utilizar magia pois poderia 

chamar atenção da caçada selvagem, um grupo de cavaleiros negros que estão 

perseguindo a Ciri e qualquer um que use magia, então prefere se manter 

indetectável. Ver os diálogos completos em apêndice para maior entendimento da 

narrativa. Após a recusa, Yennefer (A1s) executa um movimento desencadeado por 

consequência à resposta do Geralt (A2). 

 Do mesmo modo que os movimentos subsequentes, ainda foi encontrado um 

caso de retardamentos de movimentos, este sendo representado pela letra (r) antes 

da nomenclatura dos movimentos desenvolvidos pelos participantes em questão. 

Examinemos o exemplo (17): 

 

(17) 

 

 

 

 

 

Diálogo 1 

 

 No nosso corpus só foi encontrado um exemplo de troca de informação que 

envolve retardamento. Aqui temos Leader (rC1) como aquele que conhece a 

informação, entretanto faz uma pergunta para obter a validação da mesma. Quando 

o Peasant (C2) responde de forma esperada, o Leader finalmente entrega o 

movimento (C1) em resposta. O retardamento então aumentou a quantidade de 

movimentos necessários até a troca se concluir. É interessante notar que ele utiliza 

do argumento de ser um agricultor para instigar o camponês a dar a resposta que ele 

procura, que é saber quantos sacos de grãos o camponês pode prover à guarnição. 

Se o Leader demonstrar que conhece e trabalhou no ofício, pode ganhar a confiança 

rC1 Leader: See the calluses? (Pergunta) 

C2 Peasant: Waved the head with positive gesture (Resposta esperada-

Resposta) 

C1 Leader: These are not the hands of an “excellency.” But of a farmer. So 

we speak peasant to peasant. (Declaração) 
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do peasant bem como passar credibilidade, sendo assim não podendo ser enganado 

e consequentemente conseguindo extrair a informação desejada. Esse diálogo que 

mostra mais sobre a atividade social que se estabelece no local, que seria o interesse 

em extorquir os povos mais fracos a prover alimento para os invasores. Podemos ver 

que o camponês nem mesmo responde ao chefe da guarnição, apenas balança a 

cabeça com sinal positivo, mostrando uma diferença de classe social.  

 Outro tipo de movimento importante para a negociação é a sondagem, 

representado por (so) a frente dos movimentos principais dos participantes. Ainda é 

possível encontrar nos exemplos respostas a sondagem representado por (rso). 

temos alguns exemplos desse tipo de movimento no corpus de nossa pesquisa, como 

podemos ver nos trechos (18) e (19): 

 

(18) 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 3 

(19) 

A2 Yennefer: You should make that your first stop. Ask for a merchant 

Named Hendrik at the inn at the Crossroads. One of the emperor’s 

agents, he should get in touch with you. (Comando) 

 

 

 

Diálogo 5 

 

 Na amostra (18) envolve um trecho do diálogo quando Geralt encontrou sua 

amiga pela primeira vez. No momento em que se encontraram, o protagonista estava 

acompanhado de seu amigo Vesemir, portanto temos a possibilidade de um terceiro 

C1 Geralt: To be honest, this isn’t at all how I imagined we’d meet. 

(Declaração) 

so Yennefer: How did you imagine it? (Pergunta) 

rso Vesemir: He didn’t imagine you’d have a Nilfgaardian escort. 

(Declaração) 

so Geralt: That’s it? No passwords, secret handshakes? (Pergunta) 

rso Yennefer: None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about 

crafts of the trade. (Resposta alternativa-Resposta)  
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envolvido aparecer durante a NEGOCIAÇÂO. Como podemos ver, Geralt (C1) inicia 

a troca com o movimento de Declaração no indicativo. Como Geralt não se expressa 

de forma clara, abre a possibilidade de Yennefer iniciar uma sondagem (so) por meio 

de pergunta pois busca entender o que ele quis dizer no movimento do Geralt (C1). 

Entretanto, o movimento de resposta a sondagem (rso) é desempenhado por um 

terceiro envolvido no contexto, o Vesemir, ele não simpatiza com os Nilfigardians por 

serem soldados do imperador, por consequência disso, ao ver Yennefer 

acompanhada deles responde no lugar do Geralt denotando desconforto com a 

situação.  

Trazendo para o diálogo referente a troca de bens e serviços (19), acontece um 

caso semelhante ao caso (18) referente a troca de informações. Aqui Yennefer (A2) 

realiza um Comando para Geralt (A1), com intuito de manda-lo encontrar o mercador 

em uma pousada. Geralt faz uma sondagem para brincar com a situação, já que terá 

de encontrar um dos soldados do Emhyr. Por ser um personagem sarcástico, se utiliza 

desse artifício para brincar com a amiga que está acompanhada dos soldados 

nilfigardianos. Geralt faz em sua sondagem uma brincadeira com o gênero fantasia 

quando usa da metalinguagem para referenciar possíveis palavras mágicas para se 

comunicar com o agente. Dado o movimento (so) pelo bruxo, recebe de volta a 

resposta a sondagem (rso) da Yennefer. 

 Para fechar os principais movimentos da estrutura de troca, nos resta mostrar 

exemplos de objeção (ob) e resposta a objeção (rob). Nesses casos, os movimentos 

anteriormente feitos são postos em dúvida como afirmam Martin e Rose (2007). 

Vejamos nos exemplos (20) e (21) como são desempenhados esses movimentos 

dentro do jogo: 

 

(20) 

C2 Leader: What the hell is this? (Pergunta) 

C1 Peasant: R-rye. (Respost esperada- Resposta) 

ob Leader: You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten 

(Resposta alternativa-Rejeição) 

rob Peasant: I-…I didn’t know. (Resposta alternativa-contradição) 

ob Leader: So a fool. Dammit, you never learn…(Declaração) 
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(21) 

 

 No caso (20) referente as trocas de informações, temos uma cena que envolve 

o Leader (C2) recebendo o grão por parte do Peasant (C1) como haviam combinado 

nos diálogos anteriores que estão presentes em apêndice. Os movimentos em 

questão desenvolvem trocas de informações como podemos ver a seguir: No 

movimento inicial do Leader (C2), realiza-se por meio de MODO de Pergunta de cunho 

wh em que sua formula se dá por what the hell referindo ao Sujeito e o Finito 

representando o verbo to be. Por meio deste movimento convida o Peasant a executar 

a resposta no movimento (C1). Um caso comum de objeção acontece quando o 

movimento invalida os anteriores, sendo assim o Leader (ob) executa uma Resposta 

alternativa – Rejeição que desconsidera o movimento obrigatório do Peasant (C1). A 

estrutura de (C1) se dá pelo modo interrogativo, já que perguntas de sim ou não 

possuem o Finito antes do Sujeito. Como temos uma conversa corriqueira, os 

personagens costumam omitir parte da oração, nesse caso, o do (Finito) que deveria 

vir antes do You (Sujeito). Em seguida, o movimento Peasant (rob) responde a 

objeção com uma Resposta alternativa – Contradição. Como ele foi surpreendido com 

a notícia que o grão estava podre, tenta se defender por meio da estrutura declarativa: 

I (Sujeito) + didn’t know (Finito) remetendo ao sentido de negação. Sem sucesso, o 

movimento de Resposta Alternativa – Recusa do Leader (ob) invalida mais uma vez o 

discurso anterior já que não aceita o que foi dito pelo Peasant (rob).  

 O recorte referente a bens e serviços (21) demonstra mais um exemplo que 

ocorre objeções. A troca se desenvolve no contexto em que Yennefer se encontra 

pela primeira vez com Geralt e tenta convencê-lo a preparar os cavalos para irem até 

Emhyr. Ela tinha prometido em trechos anteriores do discurso que iria revelar o que 

estava acontecendo quando chegassem a Vizima. A sequência de movimentos inicia-

 

A2 Yennefer:  Ready your horses. (Comando) 

ob Geralt: We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom, even, so 

you almost can’t smell the corpses. (Resposta alternativa-Recusa-Comando 

/ Declaração) 

rob Yennefer: A tempting proposition. Sadly, I must say no. (Resposta alternativa-

Recusa)  
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se quando Yennefer (A1) realiza um Comando já que o Finito Ready convida o 

protagonista a desempenhar um serviço, se preparar os cavalos para a viagem. Como 

Geralt não gosta da possibilidade de encontrar o imperador pois tem desavenças com 

ele, acaba proferindo uma objeção (ob) com estrutura do MODO declarativo: We 

(Sujeito) + can talk (Finito), o que vai em desacordo com o Comando da Yennefer (A2) 

já que ele não quer encontrar imperador. É importante mencionar que o verbo can 

atenua a força do Comando pois ela é importante para ele. Em seguida, o movimento 

Yennefer (rob) profere uma resposta ao movimento Geralt (ob), recusando o convite.   

 Baseado no que foi feito na análise do corpus, tivemos o intuito de demonstrar 

como um jogo eletrônico pode servir de base para estudos linguísticos com o objetivo 

de entender os sentidos extraídos dos discursos. Para isso, elencamos nesta análise 

dois pontos principais para abraçar todo o escopo da NEGOCIAÇÂO, dos quais temos 

no primeiro momento um foco nas funções de fala, tentando perceber como se 

estrutura cada função, suas possíveis reações desenvolvidas pelo outro participante 

da oração e como elas refletem no contexto. No segundo momento, buscamos 

demonstrar como se estrutura cada movimento no contexto de situação presente no 

jogo para entender como são formadas as relações entre os participantes.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Diante do que foi desenvolvido, a presente monografia tratou de analisar um 

jogo eletrônico. Notamos que embora esta seja uma mídia muito difundida nos últimos 

anos em nossa sociedade, ainda é um objeto de estudo relativamente novo nos 

trabalhos acadêmicos. Mesmo que se tenha trabalhos desenvolvendo pesquisas em 

tornos dos jogos eletrônicos em outras áreas de estudos, não encontramos uma 

mesma proporção de trabalhos acadêmicos em nossa área se comparado com outras 

mídias como a música, cinema e literatura. Embora existam estudos linguísticos 

voltados para jogos eletrônicos baseado nas pesquisas do banco de dados da Capes, 

não foram encontrados trabalhos acadêmicos que utilizem a LSF para análise dos 

jogos eletrônicos, sendo assim, percebemos a possibilidade de abranger essa área 

de pesquisa. 

 Para conseguir desenvolver nossa linha de pensamento, nos baseamos em 

duas obras teóricas principais para desenvolver o sistema de NEGOCIAÇÂO nos 

diálogos dos jogos, são eles: Halliday e Matthiensen (2014), e Martin e Rose (2007). 

Com eles, podemos verificar como são desenvolvidas as trocas de informações e 

bens e serviços dentro do contexto em que os personagens estão envolvidos. 

 O objetivo geral da monografia foi perceber como se constrói as relações 

interpessoais no contexto presente dentro do jogo eletrônico e para atingir esta meta, 

desenvolvemos então dois objetivos específicos, sendo o primeiro perceber as 

funções de fala durante a troca, e em um segundo momento, desenvolver os passos 

da estrutura de troca para entender como os movimentos são sequenciados.  

 Para que os objetivos propostos fossem alcançados, tentamos no primeiro 

momento, desenvolvê-los levando em conta o embasamento teórico que os autores 

previamente citados proveram, pegando como base os pontos principais da Gramática 

Sistêmico-Funcional referente a metafunção interpessoal, tais como sua estrutura no 

nível da léxico-gramática, a formatação do MODO, as funções de fala e as possíveis 

reações dadas pelos participantes. Também temos o segundo ponto em que 

buscamos analisar os movimentos da estrutura de troca em conjunto com as funções 

de fala para entender como o diálogo se desenvolve na NEGOCIAÇÃO, abrangendo 

não apenas o nível léxico-gramatical, mas também o nível do discurso rodeado por 

diferentes contextos.  
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 No primeiro objetivo específico, percebemos como as funções de fala refletem 

os sentidos interpessoais pelos participantes no contexto do jogo. Vimos como os 

personagens estabelecem as trocas baseadas nos seus interesses pessoais, também 

entendemos como as relações de poder influenciam na forma como os participantes 

desenvolvem suas orações, ainda podemos perceber como os papéis estabelecidos 

mostram mais sobre o caráter dos personagens, bem como entender que lugar eles 

ocupam no mundo proposto pelo jogo.  

 Dentro do segundo objetivo específico, a estrutura de troca nos mostrou como 

os movimentos são sequenciados para desenvolver em conjunto com as funções de 

fala os sentidos interpessoais presentes nos diálogos. Por meio do movimento, 

podemos ver como se inicia e termina uma troca de informações e bens e serviços, 

reforçando assim a percepção dos papéis dos participantes bem como nos ajudou a 

entender melhor o contexto em que os discursos são desenvolvidos. 

 Perante o que foi feito, percebemos como o sistema de NEGOCIAÇÂO nos 

permite analisar os discursos presentes nos diálogos do jogo The Witcher 3: Wild Hunt 

(2015). Com as funções de fala e a estrutura de troca podemos discorrer sobre o que 

foi almejado nos objetivos deste trabalho, que é perceber como desenvolve os 

diálogos entre personagens do jogo eletrônico em questão. 

 Esperamos então que este trabalho contribua para instigar potenciais 

acadêmicos a buscar novas formas de desenvolver estudos acerca da Linguística 

Sistêmico-Funcional pois quanto mais possibilidades de se utilizar de novos objetos 

de estudos nessa vertente, mais rico se tornará as contribuições para os estudos 

linguísticos, pois os jogos eletrônicos são populares com o público jovem, se tornando 

uma ferramenta importante para atrair futuros pesquisadores para a área da 

linguística. 

 Para concluir, gostaríamos que essa pesquisa instigue professores a utilizar 

dos jogos para o estudo de línguas não apenas no contexto da NEGOCIAÇÂO, como 

também em outros estudos da área da linguística. Por fim esse trabalho focou na 

metafunção interpessoal pois foi constatado a possibilidade de inserir a teoria da 

NEGOCIAÇÂO no jogo já que o jogador tinha poder de escolha no desenrolar dos 

diálogos entre os outros personagens. Entretanto, ainda é possível fazer uso da 

metafunção textual e ideacional já que os jogos podem representar o mundo externo 

e interno aos personagens bem como são carregados de textos que podem ser 

trabalhados através da estrutura temática. 
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APÊNDICE A – Diálogo 1: Conversa com o líder da guarnição. 

 

As setas demarcadas em azul servem para demarcar possíveis movimentos que 

estejam ligados a outros fora de ordem. 

 

Geralt arrived at the local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralt was noticed by the leader. 

 

C1 Leader: I summoned only the ealdorman and the smith, Willis – but it is 

said he is a dwarf. You are too tall to be him. (Declaração) 

 

C2 

 

Leader: How much grain will your village give? (Pergunta) 

C1 Peasant: Whatever you say, Your excellency. (Declaração) 

A2 Leader: Look at my hands. Look!  (Comando) 

A1 Peasant: Looked at his hand 

rC1 Leader: See the calluses? (Pergunta) 

C2 Peasant: Waved the head with positive gesture (Resposta esperada-

Resposta) 

C1 Leader: These are not the hands of an “excellency.” But of a farmer. So 

we speak peasant to peasant. (Declaração) 

C2 Leader: How much can you give? (Pergunta) 

C1 Peasant: Forty Bushels. There’d be more, sir, but our lads, the 

Temerians, that is, took from us earlier and… (Resposta esperada-

Resposta) 

A2 Leader: You will give thirty, and that will do.  

Let us settle on it. And I wish to see the transport soon. (Comando) 

A1 Peasant: Ah thank you, sir! Thank you kindly! (Resposta esperada-

Empreendimento) 
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C2 Leader: What do you seek here? (Pergunta) 

C1 Geralt: Yennefer of Vengerberg. (Resposta esperada-Resposta) 

 

C2 Geralt: Where was she headed? (Pergunta) 

C1 Leader: That is a military secret. (Resposta alternativa-

Desconsideração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 Geralt: Too big a hassle? (Pergunta) 

 Leader: No. Too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria’s 

army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer 

C2 Geralt:   Plan to requisition something from him, too? (Pergunta) 

C1 Leader: If it is necessary – yes, of course. We are at war, in case you 

have not noticed. (Resposta esperada-Resposta) 

C2 Who are you? Speak (Pergunta) 

C1 Geralt: Geralt of Rivia. Witcher. (Resposta esperada-Resposta) 

C2s Leader: A vatt’ghern (Witcher)– this explains why I did not hear your 

footsteps. (Resposta esperada – reconhecimento) 

C2 Geralt:  Haven’t thrown me out yet. Haven’t called the guards. So go 

ahead – What’s your price? (Declaração / Pergunta) 

C1 Leader: There is a griffin in the area. (Resposta esperada- 

Resposta) 

A2 Leader: Slay it, and then I shall see what I can do. (Comando) 

C2 Geralt: Why do you care about this griffin? (Pergunta) 

C1 Leader: Because I care about people. The beast has killed ten already, 

including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire 

garrison, comb the woods, organize a battue. Simply Impossible. 

(Resposta esperada-Resposta / Declaração) 
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a call to arms. So as to this griffin, I can sit on my hands… or hire a 

professional.  (Resposta alternativa-Desconsideração / 

Declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 Geralt Mhm. Probably mastered the basics, though – “hands up.” “kill 

them” …(Declaração) 

ob Leader: No. First came idioms. “Don’t play with fire,” for example. 

(Resposta alternativa-Contradição / Declaração) 

 

A1 Geralt: It’s a deal. (Resposta esperada-Empreendimento) 

C2 Geralt: Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? 

(Declaração / Pergunta) 

C1 Leader: It kept to the vulpine woods at first. I sent a patrol there, five 

young men. A hunter found them two days on. I only recognized them 

because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. 

Attacks in villages, fields, on the main road. (Resposta esperada- 

Resposta) 

C2s Geralt: Meaning it’s abandoned its lair. (Declaração) 

C1 Geralt: Gonna have to set a trap. (Declaração) 

C1 Leader: I judge from your tone this will not be easy. (Declaração) 

C2 Leader: What do you require? (Pergunta) 

C1 Geralt: I’ll need bait, a specific herb - buckthorn. Scent should lure the 

griffin from ten miles off. (Resposa esperada-Resposta / Declaração) 

C2s Leader: Buck…buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in 

the common tongue. (Resposta alternativa-Contradição / 

Declaração) 
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C2 Geralt: Need more information about this griffin. Its sex, why it’s 

abandoned its lair. (Pergunta) 

 

 

 

 

 

C1 Geralt: I need to go where your men died, look around (Declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Leader Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She 

will aid you. (Comando / Declaração) 

A2 Leader: Shall I bring your witnesses? (Oferta)  

A1 

 

Geralt: They won’t say anything I don’t already know. (Resposta 

alternativa-Rejeição) 

C2 Geralt: What’s the name of the hunter who found them?  (Pergunta) 

C1 Leader: Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. 

Helpful fellow. A little strange, though. (Resposta esperada-

Resposta) / (Declaração) / (Declaração) 

C2s Geralt: Tomira and Mislav… Thanks. (Resposta esperada-

Reconhecimento) 

A1 Geralt goes after Tomira and Mislav 

Fonte: Elaboração nossa 
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APÊNDICE B – Diálogo 2: Retornando ao líder da guarnição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralt looked at the scene and he was quiet for a while. 

 

 

 

 

C1 Leader: I extended a hand to these people. They spat on it.  

(Declaração) 

ob Geralt: Could it be’cause it held the sword that killed their love ones? 

(Declaração) 

 

C2 Leader: Hah! A moralist! And what would you do in my stead? 

(Resposta alternativa-Desconsideração) 

C1 Geralt: Wouldn’t ever be in your stead. (Resposta alternativa-

Desaprovação) 

 

C2 Leader: What the hell is this? (Pergunta) 

C1 Peasant: R-rye. (Respost esperada- Resposta) 

ob Leader: You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten 

(Resposta alternativa-Rejeição) 

rob Peasant: I-…I didn’t know. (Resposta alternativa-contradição) 

ob Leader: So a fool. Dammit, you never learn…(Declaração) 

A2 Military codex, article two, section three: “For the delivery of detective 

goods – fifteen lashes with a knout.” Make it so! (Declaração) / 

(Comando) 

A2 Peasant: No,no,no! By the gods, no! (Resposta alternativa-Recusa) 

 No reply 

A1 Soldiers caught the peasant (Resposta esperada-Empreendimento) 

C2 Leader: what? (Resposta esperada-Pergunta) 

C1 Geralt: Guess you’ve dropped your good uncle act. (Declaração) 

ob Leader: It was no act. (Resposta alternativa-Contradição) 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralt turned around and pretend to leave the garrison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 Leader: Tell me why you’ve come. (pergunta) 

C1 

 

Geralt: Fulfilled my end of the bargain.  

 (Resposta esperada-Resposta) 

C2 Geralt: Your turn. Where’d Yennefer go? (Pergunta) 

C1 Leader: To Vizima. (Resposta esperada-Resposta) 

 

C1 

Geralt: She was a day’s ride from here the whole time, under my nose? 

Might’ve said so. (Declaração) 

 

C1 

Geralt: She was a day’s ride from here the whole time, under my nose? 

Might’ve said so. (Declaração) 

 

C2s 

Leader: Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit 

for tat. (Resposta esperada- Reconhecimento) / (Declaração) 

 

A1 

Leader: Halt! We are not done. It’s yours, this gold. I would not want you 

to say you were inadequately compensated. (Declaração) / (oferta) / 

(Declaração) 

 

A2s 

Geralt: take the coin and get out in silence (Resposta esperada-

Aceitação)  

Fonte: Elaboração nossa 
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APÊNDICE C – Diálogo 3: Encontro com a Yennefer. 

 

Geralt and Vesemir get evolved in a brawl in the Tavern. After that, soldiers of Nilfgaard 

arrived and looked at Geralt and Vesemir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 I…I’d even embrace you… were you not covered in blood. (Declaração) 

C2s Geralt: Sorry… Wasn’t expecting to see you. (Resposta esperada-

reconhecimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 Geralt: That Brawl? We didn’t start it. (Declaração) 

C2 Geralt: Ye…Yen? How? (Pergunta) 

C1 Yennefer: I received a report. About a witcher who’d appeared in White 

Orchard. I knew it was you. Looking for me. I might’ve waited until you 

found me, but… you know me. Patience has never been my strong suit. 

(Declaração) 

Tratamento 

- Saudação 

Yennefer: It’s... good to see you, Geralt.  

C1 Geralt: To be honest, this isn’t at all how I imagined we’d meet. 

(Declaração) 

so Yennefer: How did you imagine it? (Pergunta) 

rso Vesemir: He didn’t imagine you’d have a Nilfgaardian escort. 

(Declaração) 

C2 Vesemir: Don’t get me wrong, Yennefer. I’m glad to see you…but I do 

think you owe us an explanation (Pergunta) 

C1 Yennefer: And I shall provide it… In Vizima. (Resposta esperada-

Promessa de Resposta) 

A2 Yennefer:  Ready your horses. (Comando) 
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Geralt looked to Vesemir 

C2s Geralt: Yeah, I remember (Resposta esperada – Reconhecimento) 

 

ob Geralt: We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom, 

even, so you almost can’t smell the corpses. (Resposta alternativa-

Recusa-Comando / Declaração) 

rob Yennefer: A tempting proposition. Sadly, I must say no. (Resposta 

alternativa-Recusa)  

C1 Yennefer: You see, someone awaits you in Vizima. Someone who 

doesn’t like to be kept waiting. Emperor Emhyr var Emreis… or, to those 

on more intimate terms with him, the White Flame Dancing on the 

Graves of His Foes (Declaração)  

C1 Geralt: Doubt I number among that group. Far as I remember, last time 

we saw each other, he wanted to kill me. (Declaração) 

 

ob 

Yennefer: Well, now he wishes to make you an offer. (Resposta 

alternativa-contradição) 

C2 Vesemir: The kind one can’t refuse? (Pergunta) 

C1 Yennefer: I didn’t. Though I could have. (Resposta alternativa-

Resposta) 

A1 Geralt: Fine. Guess I’m willing to hear him out. (Resposta-esperada-

Empreendimento) 

 

A2s 

Yennefer: The emperor of Nilfgaard, lord of Metinna, Edding and 

Gemmera, sovereign of Nazair and Vicovaro, will feel honored, I’m sure. 

(Declaração) 

C2 Geralt: What about you? (Pergunta)  

C1 Vesemir: I’m going in the opposite direction. I somehow doubt the 

emperor’s invitation mentioned me. Besides, I’ve got things to do at Kaer 

Morhen, remember? (Resposta esperada-Resposta)  
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Geralt shake hands with Vesemir and goes with Yennefer 

 

 

 

 

 

 

 

They left the local by horse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento: 

Cumprimento 

Thanks for your help, Vesemir. See you soon. (Oferta)  

C2 Yennefer: How’s your horse? Swift?   (Pergunta)  

C1 Geralt: Can’t complain. (Resposta esperada-Resposta)   

C2 Geralt: Why do you ask?  (Pergunta)   

C1 Yennefer: I’d like to be back behind some thick city walls. As soon as 

possible. (Resposta esperada-Resposta)  

Fonte: Elaboração nossa 
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APÊNDICE D – Diálogo 4: Audiência com o imperador Emhyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Mererid: Bow before His Imperial Majesty. The White Flame Dancing on 

the Graves of his Foes, Emhyr var Emreis! Bow! (Comando) 

A1 Geralt: bowed to king Emhyr. Your Imperial Majesty. (Resposta 

esperada- Empreendimento) 

A1 Mererid: As Your Majesty wished… (Resposta esperada-

Empreendimento) 

A2 Emhyr: All except the witcher will leave. (Comando) 

A1 Everyone left the room (Resposta esperada-Empreendimento) 

C2 Emhyr: I thought you bowed before no man. (Declaração) 

C1 Geralt: Didn’t want to disappoint the Chamberlain. We’re friends. 

(Resposta alternativa-Contradição) 

C1 Geralt: Take it you didn’t summon me to reminisce about the good old 

days, so…(Declaração) 

A2 Emhyr: Silence. (Comando) 

A1 Geralt remains in silence for a moment. (Resposta esperada- 

Empreendimento) 

C1 Emhyr: My daughter Cirilla…she’s returned, and she’s in danger. The 

wild Hunt pursues her. (Declaração) 

A2 Emhyr: You will find her and bring her to me. (Comando) 

so Geralt: Are you sure? Ciri…left. Went far, far away. (Resposta 

alternativa-Recusa) / (Declaração) 

ob Emhyr: Do you believe I’d drag you here in the middle of a war to 

discuss a rumor? (Pergunta) 
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C2s Geralt: She trusts me, yes. (Declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rob Geralt: I think anyone can be wrong, even an emperor. (Resposta 

alternativa-Desconsideração) 

ob Emhyr: I had forgotten how insolent you can be. I haven’t the time to 

convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that- after the 

audience. (Resposta alternativa - Desconsideração) 

C2 Geralt: How many men in your army? Twenty thousand? Thirty? So why 

me? (Solicitando-Pergunta) 

C1 Emhyr: You know why. Because she trusts you. (Resposta esperada-

Resposta) 

C2 Geralt: So tell me why you’re looking for her. Doubt it’s about making up 

for all those lost years. (Solicitando-Pergunta)  

C1 Emhyr: For reasons of state. As always. (Resposta esperada-

Resposta) 

A2 Emhyr: Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other 

reason than because I shall pay you. More than you customarily receive 

for a contract. Considerably more. (Comando) / (Oferta) / (Declaração) 

A1 Geralt: Save your generosity for those whose homes your armies have 

razed. I’ll do it for Ciri. Not for your gold. (Resposta alternativa-

Rejeição) / (Resposta esperada-Empreendimento) 

A2s Emhyr: Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell 

you the rest. This audience is finished.  (Declaração)  

A2 Emhyr: Mererid! Take him to the sorceress. (Comando)  

A1 Mererid: shook the head in confirmation (Resposta esperada-

Empreendimento)  

Fonte: Elaboração nossa 
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APÊNDICE E – Diálogo 5: Segunda conversa com Yennefer. 

 

Geralt arrived in Yennefer's room. 

Tratamento 

- Chamada 

Yennefer: Geralt! 

 

 

 

 

 

C1 Yennefer: I’d consider that a proposition under different 

circunstances…One I might even take you up on. But we’ve matters to 

attend to. (Declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 Yennefer: That tunic – you look positively smashing. (Declaração)  

ob Geralt: Ugh, dying to take it off. (Resposta alternativa-Contradição)  

C2 Yennefer: Now do you understand why I’m at Emhyr’s court?  

(Pergunta)   

C1 Geralt: Mhm (uhum). And seems we’re in the same boat, now. 

(Resposta esperada-Resposta)  

C2 Ciri – she’s really back? No chance he’s mistaken? (Pergunta) 

C1 Yennefer: Look- that’s more or less what she looks like now, or so our 

agents claim. Our little witcher’s grown into a young lady. (Declaração) 

so Geralt: Hm, so they’re “our” agents now? My, my… you’ve clearly settled 

in quick. (Pergunta / Declaração) 

rso Yennefer: Geralt, don’t twist my words. I know who Emhyr is. He started 

this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven’t any 

other choice (Resposta alternativa-Contradição) 

A2 Yennefer: so please… let’s not belabor the pros and cons and instead 

focus on finding Ciri. All right? (Declaração / Comando) 

A1 Geralt: Right. (Resposta esperada-Empreendimento)  
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C1 Geralt: Emhyr said the Wild Hunt’s after her. I’d find that hard to believe 

– before what happened yesterday. (Declaração)  

C2 Geralt: How did they trach us down? (Pergunta) 

C1 Yennefer: Because of me. You see…I’ve spent months searching for 

Ciri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew 

the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but… I thought I’d 

tricked them. (Resposta esperada-Resposta / Declaração) 

C2s Geralt: Well, guess you were wrong. (Resposta alternativa-

Contradição) 

C1 Yennefer: Hm. I’ve sensed them on my trail. Hunting me, for some time, 

if not for you and Emhyr’s soldiers, they’d have gotten what they were 

after. I can’t risk another encounter like that. It’s time to put away the 

magic, turn to more traditional methods… to the best tracker I know. 

(Declaração)  

A1 Yennefer: You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. 

(Comando)  

C2 Geralt: The Wild Hunt – what could it want from Ciri? (Pergunta) 

C1 Yennefer: I’ve no clue, Geralt. Might’ve written them to ask, but I don’t 

have their address. I know as much as you do. It must be about her 

blood, her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I—I’d 

prefer not to think about, really. (Resposta alternativa-

Desconsideração / Declaração) 

C2 Geralt: So where’s Ciri been seen, exactly? (Pergunta) 

C1 Yennefer: In two places- Velen and Novigrad. The trail in Velen is most 

promising. (Resposta esperada-Resposta) 
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A2 Yennefer: You should make that your first stop. Ask for a merchant 

Named Hendrik at the inn at the Crossroads. One of the emperor’s 

agents, he should get in touch with you. (Comando) 

 

 

 

C1 All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you 

will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently 

she’s got a cozy flat on the main square. (Declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Yennefer: Join me there once you’ve learned something (Comando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so Geralt: That’s it? No passwords, secret handshakes? (Pergunta) 

rso Yennefer: None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about 

crafts of the trade. (Resposta alternativa-Resposta)  

C2s Geralt: Sure she’ll be delighted to see me. (Declaração)  

C2 Geralt: What about you? What will you do?  (Pergunta) 

C1 Yennefer: I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there 

recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with 

Ciri. I’ll be in Kaer Trolde. (Resposta esperada-Resposta / 

Declaração)  

C2 Geralt: One thing before we go… Why didn’t you contact me? Didn’t 

need me, didn’t even want to see me?  (Pergunta)  

C1 Yennefer: I didn’t want to spoil things. I’d heard you and Triss made a 

great couple. (Resposta esperada-Resposta) 

ob Geralt: Yen… I’d lost my memory. (Declaração) 

rob Yennefer: Really- that’s your excuse? (Pergunta) 

A2 Yennefer: Let’s drop it, all right? “It’s not what you think” or “it helped me 

understand how much I love you” – I don’t wish to hear it, any of it. 

(Comando / Declaração) 

C1 Geralt: Guess this means we need to split up again. Not my preference, 

but I understand. (Declaração) 
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Tratamento Geralt: Hm. Good luck, Yen. (Declaração / Oferta) 

 

Tratamento Yennefer: Same to you. (Resposta esperada-Aceitação / 

Oferta) 

 

 

 

 

 

 

 

Yennefer kissed Geralt and they took their courses 

 

C2s Yennefer: It is indeed. (Resposta esperada-Reconhecimento) 

A1 Yennefer: So, why don’t teleport you to Velen, get you there at once? 

(Oferta) 

A2 Geralt: Not gonna happen. I’ll go on horseback. Soon as I can get 

changed. (Resposta alternativa-Rejeição / Declaração) 

A1s Yennefer: Have it your way. (Comando) 

C1 Yennefer: Oh, and… you really look quite dashing in black velvet. 

(Declaração) 

C2s Geralt: Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. 

(Resposta esperada-Reconhecimento / Declaração) 

C1s Yennefer: Same to you.  

A2 And if you wish to learn what’s happened in the world while you and 

Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador var Attre. That’s 

him, over there. And Geralt, I know it’s wartime, but try not to be a hero, 

all right? Just check those leads and come back to me- in one piece. I 

should be waiting (Comando) 

Fonte: Elaboração nossa 
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