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Resumo 

Esse estudo traz quatro perspectivas diferentes em torno do debate da playformance, um 

conceito elaborado por Frasca, que diz respeito ao comportamento do jogador dentro dos 

jogos. A primeira perspectiva situa a playformance como possuindo um papel central na 

construção da mensagem produzida nos jogos. A segunda perspectiva, apresenta a 

playformance nos jogos como um local seguro para desenvolver habilidades necessárias 

para lidar com desafios na vida real. E as duas últimas perspectivas colocam em destaque a 

capacidade da playformance em produzir mensagens sobre o próprio jogador, atentando-se, 

na terceira perspectiva, às narrativas de si que o jogador produz para o outro (comunicando, 

por exemplo, ser um jogador experiente ou iniciante); e na quarta perspectiva, aos sentidos 

de si que o ato de jogar produz para o próprio jogador, revelando traços de sua identidade. 
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Introdução 

Com base em Aarseth (1997), esse estudo compreende jogos como máquinas produtoras de 

narrativas, e assume que a participação do jogador é necessária e significativa para a 

produção das histórias contadas por essa máquina. De forma complementar, reconhece-se, a 

partir de Frasca (2007), que o ato de jogar – a playformance – é um elemento constitutivo 

das mensagens produzidas pelos jogos, não podendo ser ignorado quando se busca 

apreender os sentidos produzidos por essa máquina. 

Com base nessas perspectivas, esse estudo investiga a comunicação que é produzida pelo 

ato de jogar, propondo que as narrativas construídas pela máquina “jogo” são, antes de 

tudo, “narrativas do eu”, ou seja, narrativas que comunicam sentidos sobre as pessoas que 
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os jogam. Para defender essa perspectiva são apresentados quatro debates diferentes em 

torno da playformance, que visam: 1º. apresentar esse conceito e situá-lo como parte 

constitutiva da produção da mensagem; 2º. mostrar o modo como a playformance no jogo 

se relacionada com o desempenho na vida real; 3º. descrever diferentes perspectivas que 

relacionam o ato de jogar com a produção de mensagens sobre o “eu” do jogador. 

 

A linguagem dos jogos 

Existem diversas formas de linguagem: a oral, a escrita, a verbal, a audiovisual, a narrativa, 

a corporal, a simulacional, entre outras. Todas se fazem presentes no nosso dia a dia, às 

vezes separadamente, as vezes em conjunto, exigindo de nós a capacidade de lê-las e 

interpretá-las. Tal capacidade é desenvolvida a partir da nossa interação com a sociedade e 

com a cultura de uma época, em meio a diversas relações humanas. Do nosso nascimento 

até o momento de agora, interagimos direta ou indiretamente com diversas pessoas, e nossa 

interação se dá por meio da linguagem. Porém, a linguagem em si é um fenômeno 

extremamente complexo, possui diversas regras e características. Nesse estudo, não cabe a 

nós desvendarmos cada uma das particularidades que se fazem presentes nas mais diversas 

formas de linguagem, mas sim, trazer alguns pontos de atenção da linguagem presente na 

mídia jogo, que ajudará o desenvolvedor de games a pensar na melhor forma de se construir 

uma mensagem. 

Jogos e brincadeiras são formas de interação social que se fazem presentes em todas as 

sociedades humanas, em todas as épocas. Desde criança brincamos, e a partir da brincadeira 

nos entretemos, fazemos amizades, desenvolvemos habilidades e aprendemos muito sobre 

as relações sociais na nossa sociedade. Cada grupo social e geração tem ao menos um jogo 

que o cativa, e que, ao ser jogado, comunica alguma mensagem. Compreender o sentido 

dessa mensagem, exige, no entanto, que a pessoa conheça antes as regras que dão forma 

aquela brincadeira, bem como o “mundo imaginário” no qual se está adentrando ao jogar. 

Todos os jogos têm essas duas características: um sistema de regras e uma dimensão 

imaginária. 

Conforme Frasca (2007) as regras do jogo dizem respeito as dinâmicas que o jogo propõe. 

No xadrez, as regras estabelecem os objetivos dos jogadores, o que eles podem fazer ou 

não, o movimento das peças, etc. As regras do jogo também delimitam o espaço onde o 

jogo acontece, bem como quanto tempo ele irá durar. Todo jogo possui regras, até mesmo 

uma brincadeira de criança. Um exemplo disso é quando um pai brinca de ser um trenzinho 
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para o seu filho o pilotar, por mais que a atividade não possua um objetivo, as regras 

consistem simplesmente em imitar um trenzinho, não sendo permitido imitar um avião no 

lugar. As regras do jogo contribuem para a produção da mensagem ao direcionar as 

expectativas do que se deve almejar alcançar para vencer o jogo, bem como ao definir 

aquilo que o jogador é proibido de realizar, os procedimentos que devem ser seguidos em 

cada etapa do jogo, etc. 

Temos vários exemplos do impacto das regras do jogo na produção da mensagem. Frasca 

(2007) traz o jogo The Sims, para ilustrar que este jogo, mesmo não estabelecendo 

objetivos claros a serem perseguidos, possui alguns limites impostos na sua mecânica que 

permitem ao jogador construir uma determinada mensagem e não outra. Esse jogo, por 

exemplo, possibilita que personagens do mesmo sexo casem e mantenham uma vida como 

casal, o que permite ao jogador construir mensagens positivas em torno da relação homo 

afetiva, algo que poderia ter sido impossibilitado em outro jogo que não quisesse passar 

esse tipo de mensagem. 

A dimensão imaginária do jogo, diz respeito ao modo como um jogo é caracterizado. Se 

pensarmos o xadrez, por exemplo, temos que nesse jogo as peças dizem respeitos a um 

universo medieval, com torres, cavalos, reis e rainhas, ao invés de um universo futurista ou 

inspirado em algum quadrinho. O mundo do jogo articula elementos que já possuem 

sentidos na nossa cultura, e os trazem para atribuir sentidos ao jogo, situando a mensagem 

produzida de uma determinada forma e não de outra. Veja como seria diferente jogar uma 

partida de xadrez que, ao invés de ser uma batalha entre dois reinos, fosse uma batalha entre 

partidos políticos, substituindo as peças por figuras políticas famosas de uma determinada 

época ou sociedade. Mesmo possuindo as mesmas regras de um jogo de xadrez 

convencional, seria um jogo completamente diferente. O mundo do jogo é formado a partir 

do universo cultural dos jogadores, um universo cultural que está sempre em transformação. 

As regras e o mundo imaginário do jogo, são, portanto, dois aspectos que se fazem 

presentes em todos os jogos e brincadeiras, e a partir deles é possível que o game designer 

pense no como pretende elaborar a sua mensagem. Porém, é preciso também atentar-se a 

dois pontos. O primeiro é que nem sempre as regras do jogo mantêm coerência com o 

mundo do jogo. Existem jogos digitais que constroem em suas narrativas personagens 

bondosos e pacifistas, mas obrigam aos jogadores a matarem aleatoriamente inimigos para 

alcançar o objetivo final. Tal erro de coerência podem diminuir o impacto da mensagem 

que se está construindo. O segundo ponto importante é que mesmo com regras e com um 
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mundo imaginário bem definidos, um jogo não existe sem um jogador. Conforme aponta 

Frasca (2007) e Aarseth (1997), um jogo não pode ser pensado como uma narrativa 

fechada, com um começo meio e fim bem estabelecidos, e sim como uma máquina que 

constrói narrativas a partir da interação com o jogador. Dessa forma, cada jogador possui 

um papel ativo como coautor da história.  

O game designer, portanto, deve se atentar a dimensão simulacional do jogo, posto que ela 

possibilita pensar, com mais cuidado, como passar uma mensagem respeitando a 

capacidade de decisão e de ação do jogador. Para Frasca (2003), jogos operam por meio da 

simulação. Conforme o autor:  

Simular é modelar um sistema (fonte) através de um sistema diferente, que 

mantém a alguém alguns dos comportamentos do sistema original. A palavra-

chave aqui é "o comportamento". Simulação não se limita a manter características 

- geralmente audiovisuais - do objeto, mas também inclui um modelo de seus 

comportamentos. Este modelo reage a certos estímulos (dados de entrada, apertar 

botões, movimentos do joystick), de acordo com um conjunto de condições. 

(FRASCA, 2003, p. 3, tradução nossa)  

A simulação, portanto, comunica comportamentos a partir de modelos originais. Tal 

definição compreende os jogos (principalmente os jogos digitais contemporâneos), como 

espaços que copiam características (estéticas, mas também comportamentais) de objetos da 

vida real em um ambiente controlado. Dessa forma, diferente de uma foto ou de um filme 

sobre um avião, que apresenta para o espectador as características estéticas do mesmo, um 

simulador de voo permite que o jogador vivencie comportamentos semelhantes ao ato de 

pilotar um avião, como por exemplo, fazer curvas, decolar, aterrissar. 

A experiência da simulação contempla as ações/decisões dos jogadores, estruturando-as 

dentro de um ambiente com regras bem definidas, e dentro de um cenário bem delimitado 

(que pode ser ficcional, realista, etc). A simulação permite uma vivencia diferente daquela 

proporcionada por outras mídias. Frasca (2007) comenta, por exemplo, que existem objetos 

e situações do nosso cotidiano, que são difíceis de serem explicados simplesmente por meio 

de palavras ou imagens, e que necessitam a vivencia e a interação do usuário para conhecer 

suas características de fato. Esse é o caso de um casal que, ao pretender comprar um 

apartamento, busca inicialmente fotos na internet, mas que só se sente seguro para realizar a 

compra após visitar o lugar de fato. Acontecimentos semelhantes ocorrem no nosso dia a 

dia, como, por exemplo, no ato de experimentar um vestuário ou um sapato antes das 

compras. A partir da simulação, é possível, no entanto, tentar apresentar para o jogador 

essas características que são difíceis de serem apresentadas de outra forma. 
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Mesmo em jogo como o Tetris, a simulação se faz presente a partir dos movimentos que as 

peças realizam. Logo, compreende-se que se apertar o botão “baixo”, as peças irão para 

baixo mais rápido. Se apertar o botão “X”, as peças viram, etc. Simula-se, portanto, um 

comportamento dentro de um ambiente controlado, em um mundo do jogo onde “peças 

caindo do céu” se tornam algo esperado pelo jogador. A simulação se faz presente em 

diversas outras situações, como no ato de brincar das crianças, quando interagem com suas 

bonecas, nas brincadeiras de super-heróis ou de polícia e ladrão, sendo envolvidas e 

permitidas sempre pelas regras do jogo e pelo mundo imaginário que ele mobiliza. 

 

Risco e jogo 

Até a pouco tempo, na história da humanidade, acreditava-se que os deuses agiam 

diretamente sobre o mundo, e o ser humano, passivo, não tinha controle sobre o seu futuro e 

sobre a natureza. Tal crença se modificou com o tempo, tendo como marco o surgimento do 

sistema de numeração indoarábico, que permitiu o desenvolvimento da matemática atual. 

Desde de então, o ser humano começou a calcular os fenômenos do mundo, de modo que os 

eventos do cotidiano passaram a ser entendidos como parte de um padrão que poderia ser 

quantificado por números. Tal acontecimento modificou a maneira dos sujeitos perceberem 

o seu dia a dia, de modo que, na atualidade, o futuro passou a ser calculado em termos de 

risco, e os sujeitos passaram a administrar estrategicamente todas as esferas de suas vidas, 

prevenindo danos e buscando ganhos. 

O jogo assume um papel muito importante nessa mudança cultural da nossa sociedade, 

visto que foi a partir dele que as primeiras teorias que contemplavam o risco foram 

desenvolvidas, tais como a teoria das probabilidades – criada a partir da observação de 

jogos de “azar”.  Tal teoria, inventada no século XVII, ajudou no desenvolvimento do 

mundo ocidental até os dias de hoje. Conforme Bernstein (1997, p.4): 

Com a passagem dos anos, os matemáticos transformaram a teoria 

das probabilidades de um brinquedo de apostadores em um 

instrumento poderoso de organização, interpretação e aplicação de 

informações. À medida que uma ideia engenhosa se empilhava sobre 

a outra, surgiram técnicas quantitativas de administração de risco que 

ajudaram a desencadear o ritmo dos tempos modernos. 

 

Os sujeitos contemporâneos, conforme Giddens (2002), procuram colonizar o futuro para si 

mesmos quando planejam sua vida. Dessa forma, ao se buscar por um determinado estilo de 

vida, um conjunto de riscos é aceito como estando dentro dos “limites toleráveis”, 

construindo uma rotina. Por outro lado, riscos considerados distantes ou improváveis são 
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deixados de lado pelo sujeito, que evita pensar sobre eles no decorrer do seu dia a dia. 

Dentro da rotina estabelecida por um estilo de vida, o sujeito muitas vezes se engaja em 

situações que representam/simulam riscos, sem de fato apresentar perigo real. São situações 

que promovem emoções, justamente por causa do seu contraste com a rotina, mas que 

apresentam um nível real de risco muito pequeno (para a vida e para o corpo). Esse é o caso 

do ato de assistir um filme de ação, ler um livro de aventura ou jogar videogame. 

Para Morin (2011), existem experiências imaginárias que assumimos como sendo 

verdadeiras – como é o caso, por exemplo, da religião, que a partir da crença, modifica a 

nossa própria noção do que é realidade e do que não é –, e existem experiências que 

assumimos como sendo “faz de conta”, como é o caso das histórias presentes em filmes, 

livros e videogames. Tal “faz de conta” mobiliza o imaginário dos sujeitos, e permite que 

eles vivenciem uma situação de risco se projetando imaginariamente no personagem – 

enquanto dura a história, os sujeitos são imaginariamente aqueles personagens –, no 

entanto, os sujeitos reconhecem que se trata de uma situação de “faz de conta”, e deixam-se 

envolver emocionalmente – sentir medo, aflição, alegria – reconhecendo que aquilo de fato 

não confere perigo real a sua vida. Um exemplo é alguém que assiste um filme de terror e 

fica com medo do monstro, mas não foge dele por reconhecer que aquele monstro de fato 

não existe. 

É a partir da dimensão do “faz de conta” mobilizada por diversas mídias, que o sujeito 

contemporâneo é capaz de vivenciar situações de risco, sem necessariamente vive-las. Tal 

fato gera um alivio psíquico no sujeito, mas não necessariamente uma mudança real na sua 

rotina – o que explica o grande consumo de mídia dos sujeitos de nossa época. No entanto, 

é importante destacar que, enquanto filmes e livros permitem vivenciar o faz de conta, eles 

não conferem ao espectador um papel de decisão, já os jogos, por outro lado, conferem um 

papel ativo ao jogador, e isso resulta em diferenças no modo como ocorre a relação do 

sujeito com o risco que lhe é apresentado. Conforme Goffman (2011) jogar um jogo é 

engajar-se proativamente em momentos decisivos, perante os quais o sujeito está consciente 

das ameaças presentes, bem como possui uma expectativa mais ou menos confiante de que 

será capaz de superá-las. O domínio ativo do indivíduo diante a incerteza que clama por 

aquele domínio, demonstra para ele mesmo e para os outros, que o indivíduo é capaz de sair 

de circunstâncias difíceis. Esse acontecimento é benéfico tanto para a sua autoidentidade, 

quanto para a construção de uma “expectativa confiante” diante adversidades futuras.  
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Os jogos, portanto, diferente dos filmes e de outras mídias, permitem que os sujeitos 

reconheçam naquilo que assistem um aspecto do eu, ao mesmo tempo em que colocam em 

evidencia o progresso dos jogadores em termos de desempenho e habilidades. Dessa forma, 

compreende-se porque diversas profissões de risco utilizam-se de técnicas de simulação, 

para treinarem os seus funcionários. Esse é o caso dos simuladores de voo destinados a 

futuros pilotos de aviões, das diversas simulações situacionais que os astronautas passam 

antes de estarem aptos a irem para o espaço. Pilotos de corrida e soldados também passam 

por experiências simulacionais antes de irem a campo de fato. E mais recentemente, temos 

no contexto brasileiro, a obrigação dos novos motoristas passarem por um simulador de 

transito onde não apenas testam as habilidades do motorista, como colocam o mesmo diante 

situações de risco, como dirigir embriagado, dirigir na chuva, etc. 

Complementando todo esse raciocínio, temos a reflexão sobre a dificuldade colocada em 

diferentes situações: a simulacional, referente aos jogos; e a vida real. Compreende-se a 

dificuldade como algo imposto pela situação, mas que leva em consideração a habilidade do 

sujeito naquele momento. Dessa forma, tem-se que, uma situação é difícil quando o sujeito 

não tem a habilidade suficiente para vencer um determinado desafio. Por um lado, 

compreende-se a dificuldade como um elemento importante para a “diversão” e o 

“envolvimento” que qualquer atividade pode resultar, visto que, se algo for muito fácil, 

proporcionará pouco estimulo para o sujeito, deixando-o entediado. E se for muito difícil, o 

deixará angustiado. Conforme Csikszentmihalyi (2000), existe um equilibro entre 

dificuldade e habilidade que se faz necessário para o engajamento de alguém numa 

atividade, colocando-o num estado de “fluxo”, onde perde-se a noção do tempo, passando 

horas concentrado. 

 

Figura 1: Quadro de Csikszentmihalyi 
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Porém, Apter (1991), traz o aspecto situacional do risco para rever essa teoria e observa que 

em situações em que os riscos reais são muito grandes, o sujeito não busca um desafio que 

acompanhe suas habilidades, mas espera que os desafios sejam menores que a sua 

habilidade ao longo do tempo. Isto porque o sujeito busca a certeza de que será capaz de dar 

conta da situação, evitando a ansiedade. Por outro lado, quando os riscos não são reais, 

como em um jogo, a busca por desafios cada vez maiores torna-se natural, pois não se 

busca uma situação de conforto e sim grandes emoções. 

 

Figura 2: Quadro de Apter 

 

Dessa forma, compreende-se o papel que conferimos aos jogos e aos simuladores no 

momento em que enfrentamos os riscos. Os jogos permitem que treinemos nossas 

habilidades, numa situação em que buscamos voluntariamente o desafio para obter 

diversão. Ao jogar, desenvolvemos habilidades que nos ajudarão no cotidiano, a lidar com 

situações de risco real, situações em que o desafio não é de fato bem-vindo ou procurado, 

pois ameaça a rotina e deixa o sujeito com ansiedade. No entanto, se o mesmo estiver 

preparado para lidar com essa situação, ter as habilidades necessárias para tanto, a angústia 

da situação de risco real se torna menor. Os jogos são um lugar seguro para o 

autodesenvolvimento do jogador, para a experimentação de situações diversas, e para a 

vivencia de diferentes emoções. 

 

O ethos do jogador 
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Na atualidade, observa-se uma grande quantidade e variedade de vídeos postados na 

internet que mostram partidas de jogos digitais. Apesar de vários desses vídeos abordarem o 

mesmo jogo, nota-se que cada partida apresenta uma narrativa diferente, visto que o jogador 

possui um papel ativo na construção da história, influenciando-a por meio das suas escolhas 

e do seu desempenho. Esses vídeos possuem grande audiência, e em torno deles os 

espectadores produzem comentários sobre a qualidade da partida e sobre o desempenho do 

jogador. Mesmo sem a presença de traços corporais do jogador, como a sua voz ou o seu 

rosto, os espectadores constroem uma imagem em torno do jogador, podendo classificá-lo 

como alguém experiente, alguém iniciante, alguém que trapaceia, etc. 

Como esses sentidos em torno do jogador são construídos? Essa foi a questão que Lin 

(2015) trouxe em sua pesquisa sobre o ethos do jogador. A teoria do ethos surgiu na Grécia 

antiga,  com os estudos sobre retórica realizados por Aristóteles. Trata-se de uma teoria que 

observa o modo como um orador, durante uma apresentação, constrói sentidos em torno de 

si mesmo a partir da sua fala. Tais estudos observam que a plateia constrói uma imagem do 

espectador, mesmo que durante sua apresentação nenhum conteúdo sobre si mesmo tenha 

sido comentado. Isso ocorre a partir do modo como o orador fala, do tom que ele utiliza, 

dos assuntos que ele aborda, etc; que contribuem para que o espectador construa imagens 

morais sobre a pessoa que lhe apresenta as informações, classificando-a como: digna de 

confiança, nervosa, bondosa, falsa, etc. 

A teoria do ethos foi recentemente resgatada por Maingueneau (2008) para investigar sua 

aplicação em outros contextos discursivos, como por exemplo o discurso da mídia e da 

publicidade. Notou-se que em toda obra discursiva é possível observar um enunciador (um 

locutor) ali presente, que tem sentidos construídos em torno de si a partir do modo como a 

obra discursiva é organizada. Dessa forma, Maingueneau observa algumas campanhas 

publicitárias que organizaram seus elementos imagéticos e textuais de forma produzir um 

ethos discursivo “militar”, que impactou o modo como os leitores liam aquela campanha, 

bem como a imagem construída em torno da marca anunciada (que no caso também era o 

enunciador/locutor da campanha). 

Lin (2015) se apropria da discussão teórica do ethos discursivo para investigar a mídia 

videogame, reconhecendo-a não como uma obra discursiva acabada, mas sim como uma 

máquina de produzir narrativas/discursos, que exige a participação ativa do jogador para de 

fato funcionar. Dessa forma, mesmo que o game designer tenha um papel importante ao 

construir o jogo (preocupando-se com o sistema de regras e o mundo imaginário do jogo, 
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por exemplo) não é ele o principal enunciador ali presente, e sim o jogador. Este é quem dá 

o acabamento final ao jogo, que o personaliza, que de fato constrói a narrativa por meio de 

suas ações e decisões. Desse modo, o jogo é apenas uma plataforma a partir da qual 

diversos jogadores diferentes podem construir sentidos em torno de si mesmos ao jogar. 

Essa construção de sentidos, como Lin (2015) aponta, é fruto dos acontecimentos. Logo, o 

ethos discursivo que um jogador produz em torno de si, tem a validade de um instante, 

correspondendo ao momento em que a partida é realizada, e não dizendo respeito, 

necessariamente, a verdadeira essência do jogador. Dessa forma, um jogador iniciante, pode 

jogar muito bem uma partida, sem saber o que está fazendo de fato, e comunicar uma 

imagem de que ele é na verdade um jogador experiente. Outra pessoa, que joga de forma 

muito competitiva, pode decidir mudar o seu modo de jogar quando enfrenta a sua 

namorada em um contexto casual. Uma mesma pessoa, pode comunicar ao longo de uma 

tarde de jogatina, diversos ethos diferentes, cada um sendo fruto do desempenho que ele 

teve na partida que realizou. 

O ethos discursivo é uma dimensão estratégica que o jogador pode utilizar para obter 

vantagens dentro de um jogo. Isso se torna claro quando observamos jogos em que o 

“blefe” se faz presente. No pôquer, por exemplo, jogadores que sabem comunicar que 

possuem cartas boas para vencer, conseguem ganhar partidas mesmo sem possuir as cartas 

necessárias para tanto. Em outros jogos, tem-se a necessidade de comunicar uma imagem 

calma com o intuito de não ser descoberto pelo o outro, como é o caso do jogo detetive, 

onde tanto a pessoa que joga no papel de assassino, quanto a que joga no papel de detetive, 

buscam não ser descobertos para obter vantagens que os ajudarão a ganhar. 

Lin (2015) investigou em sua pesquisa o ethos discursivo de jogadores de Pokémon X & Y. 

Como método, ela comparou vídeos de batalhas Pokémon com a opinião de pessoas que 

observaram esses vídeos, atentando-se no que foi dito em torno da partida e em torno dos 

jogadores. Sua coleta de informação envolveu tanto a opinião de pessoas que não possuíam 

conhecimento sobre o jogo, como a opinião de pessoas familiarizadas com o mesmo. Como 

resultado, Lin observou que o conhecimento sobre o jogo impacta bastante no modo como o 

ethos discursivo do jogador é construído. Pessoas que não conhecem o jogo constroem uma 

imagem positiva dos jogadores baseando-se apenas nas decisões evidentes dos mesmos, 

como o fato deles atacarem bastante ou apenas se protegerem. Por outro lado, os 

espectadores que estavam familiarizados com as regras do jogo, atentavam-se as táticas 

adotadas por cada jogador, construindo uma imagem do mesmo com base nelas.  
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Esse fato ressalta a importância de se observar o ethos do jogador dentro contexto social em 

que a partida é realizada. Existe uma diferença de percepção quando os jogadores ali 

presentes são amadores, em oposição a um contexto no qual todos os jogadores são 

profissionais. Em um jogo de luta entre amadores, por exemplo, alguém pode construir um 

ethos de jogador profissional, simplesmente ao realizar algum golpe que os outros 

jogadores não conhecem. No entanto, entre jogadores profissionais, as táticas básicas do 

jogo são conhecidas por todos, e, portanto, para construir algum ethos heroico torna-se 

necessário realizar alguma proeza incrível, como executar todas as táticas com perfeição ou 

inventar uma nova tática. 

Em outra análise que Lin realizou observando os comentários de Youtube de algumas 

partidas Pokémon, pode-se observar a existência de diferentes opiniões entre os 

comentaristas quanto a imagem que cada jogador transmitia. No entanto, cada vídeo diz 

respeito a um acontecimento único, que é formado por eventos que se apresentam de uma 

determinada maneira e não de outra. A característica do acontecimento influencia 

diretamente na construção do ethos do jogador, sendo que as discordâncias de opinião 

entres os expectores dizem respeito apenas a formas diferentes de interpretar o mesmo 

acontecimento observado. 

Em uma das partidas de Pokémon analisadas, um jogador, venceu todas as batalhas contra 

um inimigo forte, utilizando-se, para dar o último golpe, um Pokémon considerado fraco 

(um Ratata level 1). Em torno desse acontecimento surgiram comentários que enobreciam 

as habilidades desse jogador, concedendo-lhe um ethos heroico, e outros que diminuíam os 

méritos desse jogador apontando que o ocorrido só foi possível porque o jogador inimigo 

era um amador. Em outra batalha, um jogador decidiu utilizar um Pokémon não 

convencional – diferente do que os jogadores costumam usar em campeonatos profissionais 

–, isso dividiu os comentários em torno dele, alguns o consideraram um amador, outros o 

consideraram um jogador emocional, por trazer um Pokémon com grande carga afetiva para 

a batalha. Esses são alguns exemplos de como percepções diferentes em torno do jogador se 

fazem presentes, mas sem deixar de lado a realidade do acontecimento que se manifestou 

em cada partida.  

Por fim, é importante atentar-se a dois fatos em torno do ethos do jogador. Em primeiro 

lugar, quando o corpo do jogador se faz presente em alguma partida, o modo como esse 

jogador se apresenta (seu tipo físico, a maneira como se veste, etc), também influencia na 

percepção do ethos que está sendo ali construído. Pode-se, por exemplo, conceder muito 
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credibilidade a um jogador, simplesmente pelo fato dele pertencer a alguma etnia que 

culturalmente é estereotipada como possuindo bons jogadores (por exemplo: oriental da 

Coreia do Sul). Por outro lado, podemos interpretar todas as partidas esportivas de 

jogadores deficientes como sendo superação, simplesmente por haver estereótipos na 

cultura que erroneamente afirmam que um deficiente físico não possui capacidade para 

desempenhar as mesmas atividades que uma pessoa normal. 

Em segundo lugar, é importante observar que mesmo em jogos que envolvem apenas a 

sorte – como jogo de dados, roleta e máquina caça-níqueis –, o ethos do jogador pode ser 

construído. Ainda que os resultados desses jogos não sejam controlados diretamente pelos 

jogadores, estes estabelecem uma relação imaginária de participação com o jogo, tendo a 

sensação de que possuem certo controle sobre os acontecimentos ali presentes. Frasca 

(2007) traz o exemplo de jogadores que assopram dados antes de lançá-los, ou de pessoas 

trazem consigo amuletos da sorte, visando melhorar suas chances na roleta. Dessa forma, o 

ethos do jogador é construído em torno da sua sorte, concedendo-lhe sentidos como 

“sortudo” ou “azarado”. 

 

A construção identitária no jogo Heavy Rain 

Lançado em 2010 pela Quantic Dream, o jogo Heavy Rain aproxima a experiência de 

assistir um filme com a interatividade do vídeo game. Nesse jogo, a narrativa assume um 

papel de destaque, e os jogadores, em cada momento narrativo, tomam decisões que 

influenciam o desenvolvimento da trama, não havendo uma decisão que seja considerada 

errada e que possa impedir que o jogador conclua a história. Por causa disso, a experiência 

que se tem ao jogar é a de assistir um filme que se constrói de acordo com a vontade e a 

habilidade do jogador. 

A trama narra a história de vida de Ethan, um pai de família que perde um dos filhos em um 

atropelamento. Dois anos após o acidente, Ethan encontra-se separado e deprimido, mas 

busca reaproximar-se do seu filho mais novo, Shaun, e animá-lo. A relação de ambos é 

interrompida quando Shaun é sequestrado por um assassino em série – apelidado de o 

Assassino do Origami – que envia origamis a Ethan com missões extremas a partir das 

quais poderá provar ao assassino o amor que sente por seu filho e com isso, tê-lo de volta 

com vida. A trama do jogo acompanha também outros personagens, cada um buscando da 

sua maneira desvendar quem é o Assassino do Origami e onde está Shaun. 
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Heavy Rain convida os jogadores a acompanharem a vida de Ethan e dos outros 

personagens no decorrer dessa trama. No entanto, essa história é construída a partir das 

escolhas e do desempenho do jogador, que deve apertar os comandos de uma determinada 

maneira e em uma determinada intensidade na medida que vão aparecendo na tela. Suas 

ações impactam fortemente os acontecimentos da trama, havendo até 16 finais diferentes 

que o jogador pode alcançar. Ao jogar pela primeira vez, o jogador é convidado a conhecer 

a história de Ethan e, ao mesmo tempo, tomar decisões sem ter uma ideia clara de qual será 

o impacto das mesmas. Algumas dessas decisões são éticas e morais (como por exemplo, 

você mataria alguém inocente para salvar seu filho?), por causa disso, Kanesaki (2015) 

questiona em que medida as decisões tomadas pelos jogadores – na primeira vez que 

jogaram – dialogam com sua identidade pessoal. 

Para investigar a construção identitária que o jogo Heavy Rain possibilita, Kanesaki (2015) 

se apropria de dois conceitos contemporâneos sobre o assunto. O primeiro reconhece que a 

identidade só pode ser formulada a partir da diferença (sei quem eu sou, a partir daquilo que 

não sou). A diferença é algo muito importante para a construção da identidade, pois é a 

partir dela que os sujeitos marcam o seu posicionamento no mundo e os traços exclusivos 

da sua personalidade. O segundo conceito reconhece que a identidade é formulada a partir 

da interação entre o olhar que damos a nós mesmo, e o olhar que recebemos do outro. Tal 

interação pode ser melhor entendida a partir da Janela de Joharia – uma teoria desenvolvida 

por Luft e Ingham (KANESAKI, 2015), para observar as interações ente os sujeitos no 

cotidiano: 

  

 

Figura 3: Janela de Johari 
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Essa imagem ilustra como o “eu” de cada pessoa é percebido tanto por ela mesma quanto 

pelos outros que estão em sua volta.  No quadro I o “eu” é aberto, ou seja, a identidade é 

construída e mantida a partir troca livre de informações entre o sujeito e os outros. No 

quadro II, o “eu” é cego, o sujeito não é capaz de perceber traços de sua própria identidade 

que os outros reconhecem, como por exemplo, tiques nervosos, trejeitos de fala e 

comportamento, atitudes que o sujeito toma e ignora, mas que não deixam de ser reais, etc. 

No quadro III o “eu” é secreto, visto que apenas o próprio sujeito conhece os traços 

identitários aqui presentes, tal como seu comportamento na vida intima, seus pensamentos, 

as intenções por traz de suas ações. Por fim, no quadro IV, tem-se o “eu” desconhecido, que 

corresponde a informações identitárias que nem o próprio sujeito, e nem os outros 

conhecem, como por exemplo, o modo como a pessoa se comportaria em situações que 

nunca foram vivenciadas antes, tais como a paternidade, uma vida de extrema riqueza ou 

pobreza, um apocalipse zumbi, etc. 

Tanto o fato das identidades serem construídas a partir da diferença, quando o fato do 

sujeito possuir diversos “eus” identitários, foram informações que contribuíram para a 

pesquisa de Kanesaki (2015). A autora notou por exemplo, que o jogo permitiu aos 

jogadores entrevistados, conhecerem aspectos identitários do seu “eu” desconhecido, ao 

vivenciarem, por meio da simulação, situações novas, que não possuíam correspondência 

com as experiências anteriores dos jogadores – poucos entrevistados eram pais e nenhum 

deles teve seu filho sequestrado, ainda mais por um assassino em série. O conhecer desse 

“eu” desconhecido, deu-se, em alguns casos, a partir da identificação que o jogador teve 

com sua trajetória no jogo, e em outros, a partir da diferença que o jogador notou entre os 

resultados obtidos no jogo, e o seu possível comportamento no mundo real. 

A maioria dos jogadores entrevistados por Kanesaki (2015) reconheceu que tomou decisões 

no jogo como se fosse o personagem que lidava com aquela situação, vivenciando, dessa 

forma, o desespero em querer salvar a vida de seu filho a qualquer custo, em oposição a 

diversos dilemas éticos/morais, que eram apresentados. Uma parcela adotou 

comportamentos no jogo que correspondiam as convicções identitárias que possuíam na 

vida real, e afirmam que manteriam tais convicções e atitudes em um cenário parecido com 

o enfrentado pelo personagem no jogo Heavy Rain. Esse é o caso dos entrevistados que não 

mataram pessoas inocentes no jogo, por achar isso errado, mas também é o caso dos 

entrevistados que fariam qualquer coisa para salvar o seu filho, e que estão dispostos a fazer 

o mesmo na vida real.  
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Outra parcela dos jogadores entrevistados, adotou comportamentos no jogo que não 

adotariam em outros contextos. Nesses casos a construção identitária se dá pela diferença 

entre o jogo e a vida real. Isso se faz presente na fala dos entrevistados que adotam atitudes 

extremas no jogo, mas que reconhecem não fazerem o mesmo na vida real. Também se faz 

presente entre os entrevistados que, por não terem habilidade o suficiente para lidar com os 

comandos na hora certa, reconhecem que se comportariam de forma diferente fora do jogo. 
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