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Resumo 

 

Este artigo propõe que o ato de jogar associa mente e corpo, contribuindo para emoções 
relacionadas às experiências vivenciadas por quem está diante de um jogo eletrônico de 

horror, pois, para jogar e avançar as fases, além do raciocínio lógico, é preciso usar o corpo: 
como o movimento associado ao manejo do controle ou do par teclado/mouse pelos dedos e 

as demandas auditivas e visuais, só para trazer os mais comuns. Para isso, se apropria dos 
conceitos de atenção (CRARY, 2004; 2013; CLARK, 2001; VARELA; THOMPSON; 

ROSCH, 2000), affordances (GIBSON, 1986), performance (DIXON, 2007; NITSCHE, 
2014) como forma de viabilizar uma investigação de doutoramento sobre as influências 

sensoriais na performance do jogador durante o jogar, pois entende-se que a imersão pode 
ser alcançada principalmente pelos elementos lúdicos e formais desse tipo de jogo. 

 
Palavras-chave: videogame; ficção fantástica de horror; atenção; performance; 

experiência. 

*** 
 

Introdução 

 

Inúmeros produtos de entretenimento demandam diferentes níveis de atenção do 

consumidor. Em obras de ficção fantástica de horror não é diferente, especialmente os 

jogadores de jogos eletrônicos que precisam estar atentos ao que acontece para não ser 

pegos totalmente desprevenidos. A atenção não está restrita aos apelos visuais e sonoros, 

posto que o desempenho será mais satisfatório quando os comandos necessários para 

avançar nas fases do jogo estão internalizados, no sentido de não precisar olhar para o 

controle ou para o teclado para saber como usar uma arma ou correr para longe de um 

antagonista com uma serra-elétrica, por exemplo. 

As relações entre atenção e imersão são amplamente discutidas pelos pesquisadores 

Gustavo Audi, no livro Imergindo no mundo do videogame (2016), e Emmanoel Ferreira e 

Thiago Falcão, em Atravessando as bordas do círculo mágico (2016). Por isso, o objetivo 
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deste artigo é complementar as investigações desenvolvidas por Audi, Ferreira e Falcão. É 

relevante destacar que este material faz parte de um projeto maior que visa estudar as 

possíveis influências sensoriais na performance do jogador durante o ato de jogar jogos 

eletrônicos de horror. Por isso, delineia-se a seguir uma investigação que relaciona os 

conceitos de atenção e affordances para o estudo da interação jogador-jogo. Essa interação, 

uma experiência sempre renovada e diferenciada, é compreendida como uma performance 

do jogador frente aos desafios propostos pelo jogo que envolve afetações sensório-motoras 

que podem contribuir para a imersão do jogador – ainda que não haja uma identificação 

com a personagem e os seus problemas. 

 

 

Percepção e Ação na Interação com Affordances em Videogames de Horror 

 

Para Jonathan Crary (2004), a modernização contribuiu para que as modalidades 

perceptivas estivessem em constante transformação. Sendo assim, existiria uma relação 

entre atenção e distração, isto é, esses estados coexistiriam e não seriam estados 

“essencialmente diferentes”. Crary, em Suspensões da percepção (2013), busca apresentar 

como os conhecimentos desenvolvidos durante a modernidade coincidem com, dentre 

outros fatores, a “reorganização radical da cultura visual e auditiva” (CRARY, 2013, p. 26). 

Esses trabalhos reforçam que a tão propagada “crise da atenção” não é um problema 

que surgiu por causa dos hábitos de consumo dos jovens na cultura digital. A partir dos 

estudos de Crary, que realiza uma genealogia da atenção, e do artigo de Ben Singer (2004), 

Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular, é possível afirmar que 

cada geração lida com essas transformações de sua maneira. Até por essa razão, não são 

poucas as notícias a respeito dos problemas relacionados à falta de atenção. Um exemplo 

recorrente é o hábito de leitura fragmentada pelo qual a Internet seria responsabilizada. 

Parte da evidência reside no uso cotidiano de gadgets como tablets, iPods, smartphones, 

computadores, entre tantos outros, e seus aplicativos. Há uma espécie de sobrecarga 

sensorial, porque esses aparelhos emitem luzes e sons, além de vibrarem, em uma constante 

disputa para chamar a atenção. 

Para lidar com essa demanda, existem diferentes tipos de atenção que podem ser 

mobilizados pelos que vivem em um ambiente repleto de demanda sensorial, como dividir a 

atenção entre duas tarefas ou concentrar a atenção em apenas um estímulo. Christopher 
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Wickens e Jason McCarley (2008) ressaltam que a atenção seletiva pode ser compreendida 

como a capacidade de optar pela dedicação a uma determinada tarefa frente a outros fatores 

ou estímulos que podem causar a distração, enquanto a multitarefa seria realizar 

simultaneamente duas atividades, como ouvir as notícias do rádio enquanto dirige pela 

cidade. Ou, no caso dos jogos eletrônicos, há a possibilidade de bloqueio dos estímulos do 

espaço físico porque, como Laura Ermi e Frans Mäyrä explicitam, “o jogo toma conta por 

completo das faculdades de um jogador – de sua mente e mãos, bem como a imaginação” 

(ERMI; MÄYRÄ, 2011, p. 89, tradução nossa); os autores afirmam que também pode 

ocorrer, em situações sociais, a escolha de um jogo menos imersivo de modo a poder dividir 

a atenção entre ele e as pessoas ao redor. As pesquisadoras Fátima Regis, Raquel Timponi e 

Alessandra Maia explicitam que: 

nesse contexto de excesso de tarefas, a sobrecarga dos sentidos e a grande 

premência para tomarmos decisões fazem emergir questões do tipo: como nossa 
percepção atua frente ao excesso de estímulos? Como decidimos quais 

estímulos/tarefas iremos nos ocupar? Trazem à tona o interesse sobre a relação 

entre percepção e ação (REGIS; TIMPONI; MAIA, 2013, p. 118, ênfase das 
autoras). 

A partir das questões propostas, as autoras traçam um breve histórico acerca da 

relação entre percepção e ação ao longo dos últimos séculos. Diante do grande número de 

informação, considerado por muitos como excessivo, é preciso aprender a selecionar e focar 

a atenção – exceto em atividades já automatizadas (SALVUCCI; TAATGEN, 2011) – 

quando a tarefa exigir. 

Essa capacidade de “silenciar o mundo” pode ser importante para que se consiga 

direcionar a atenção na busca por informações que complementem a fruição em um 

determinado produto cultural. Assim, seria necessário desenvolver a “capacidade de 

‘prestar atenção’, ou seja, de desprender-se de um amplo campo de atenção, visual ou 

auditivo, com o objetivo de isolar-se ou focalizar-se em um número reduzido de estímulos” 

(CRARY, 2013, p.25). A redução do número de estímulos externos ao jogo pode contribuir 

para a imersão do jogador no universo proposto pelo jogo, ainda mais quando se trata do 

gênero de horror. Por isso é comum se deparar com relatos3 de jogadores que preferem 

jogar quando está dia lá fora, ou com as luzes acesas, e com os sons no mínimo, fugindo de 

uma ambiência que contribua para a imersão, principalmente por não se sentirem 

confortáveis com o gênero. Essa atenção seletiva não significa apagar ou silenciar 

                                              
3 Esses relatos foram colhidos durante oficinas e palestras realizadas pela pesquisadora desde 2014. 
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completamente os outros estímulos, mas dedicar-se especificamente a um estímulo por vez, 

de acordo com a demanda. 

Crary considera que “a visão é uma das partes de um corpo capaz de esquivar-se da 

captura institucional e de inventar novas formas de afetos e intensidades” (CRARY, 2013, 

p. 27), isso define o que o autor entende por percepção. Em suas palavras, percepção vai 

além do sentido único da visão, envolve a audição e o tato. Por esse motivo, assim, como 

Bernard Perron expressa em relação à franquia Silent Hill (Konami, 1999-), a interação com 

jogos de horror, muitas vezes, pode ser considerada “uma experiência emocional única e 

poderosa” (PERRON, 2012, p. 4). Jonathan Crary conclui que a desordem do estado de 

atenção apresenta um caminho de “invenção, dissolução e síntese criativa que supera a 

possibilidade de racionalização e controle” (CRARY, 2004, p. 90). 

Ideia, em certa medida, reforçada por Virgínia Kastrup (2004) ao tratar sobre a 

aprendizagem da atenção para a cognição inventiva – salienta também que o “prestar 

atenção” é apenas um dos muitos estados que a atenção pode assumir. As informações 

sensoriais disponíveis no ambiente físico do jogador e na tela do jogo são inúmeras. Por 

essa razão, ao jogar videogame, é preciso saber administrar e/ou regular a percepção. Crary 

sublinha que foi na modernidade que a percepção se realocou ao corpo, deixando de ser 

algo independente e estável. Esse entrelaçamento entre corpo e percepção pode ser 

observado no trecho a seguir, de Wayne Wu na introdução de Attention (2014), pois: 

[a] atenção insinua-se naquilo que se faz, percebe e pensa. Quando se ouve com 

atenção em busca da localização de um sinal sonoro, examina a textura complexa de 
um objeto com os dedos, tenta isolar o toque de morango em um vinho tinto, ou 

apenas olha para as suas chaves, você prestará atenção, às vezes com sucesso, como 

quando vê suas chaves, às vezes não, como quando deixa de provar o toque de 
morango no vinho (WU, 2014, p. 1). 

Wu defende que a atenção é direcionada para a ação. Da mesma forma que explicita 

Andy Clark, ao enfatizar que o ser humano percebe já agindo, não acontece primeiro um e 

depois o outro, isto é, “sistemas de percepção e ação trabalham em conjunto, no contexto de 

tarefas específicas” (CLARK, 2001, p. 88), normalmente, segundo o autor, voltadas “para 

promover o sucesso adaptativo”. Ou melhor, a mente humana é composta pela relação do 

cérebro e do corpo com o mundo social e material (cf. CLARK, 2008). Assim, a ação do 

jogador também faz parte de um processo que envolve sensações e percepções durante a 

interação com o jogo, tanto com o ambiente ao seu redor quanto com o ambiente do 

videogame. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 5 

A percepção ou não de certos estímulos também pode ser discutida a partir da teoria 

das affordances, conceito integrante da teoria da Percepção Ecológica, desenvolvida na 

década de 1960 pelo psicólogo James Gibson. Para definir affordances, o pesquisador 

explicita algumas das formas que uma pedra pode ser usada: ela “pode ser um peso de 

papel, um suporte para livros, um martelo, ou um prumo de um pêndulo (...) As diferenças 

entre eles não são claras, e os nomes arbitrários pelos quais eles são chamados não valem de 

nada para o processo perceptivo” (GIBSON, 1986, p. 134). Assim, um mesmo objeto pode 

servir para diferentes ações, dependendo de quem o possui e de como o utiliza. Uma vez 

que, de acordo com a pesquisadora Letícia Perani Soares: 

por meio das teorias do lúdico, entendemos que a percepção de affordances 
realizada através do jogo, sendo nada mais do que uma função cognitiva para a 

apreensão e a compreensão do ambiente, inclusive de habilidades corpóreas, é 

extremamente importante para o desenvolvimento humano e a aquisição de 
conhecimentos e experiências (SOARES, 2008, p. 80, ênfase adicionada). 

Por isso, a forma de interação com as affordances de um jogo irá mudar de acordo 

com as experiências e o interesse de cada um no jogo. Em outros termos, a percepção e a 

ação serão moduladas de forma a alcançar um determinado objetivo, no caso de Outlast 

(Red Barrels Studio, 2013), durante uma trilha sonora de suspense em uma sala mal-

iluminada o jogador definirá qual é o estímulo sensorial que merece receber a sua atenção: 

os sons, flash de luzes que iluminam de tempos em tempos o ambiente ou a vibração do 

controle, ainda que tudo esteja ocorrendo em paralelo. Cabe observar também que as 

affordances são percebidas a partir de um processo ativo de exploração do ambiente, pois a 

ação de se movimentar pelo espaço permite que o interator tenha acesso a outros elementos 

que não eram percebidos antes, junto a fatores que não estão diretamente relacionados aos 

sentidos, como a cultura e as relações sociais. Para William Gaver, 

é claro que a real percepção das affordances é determinada em parte pela cultura, 

padrões sociais, experiências e intenções do observador. Assim como Gibson, eu 
não considero estes pontos como fundamentais, mas considero cultura, experiência, 

entre outros, como fatores que destacam certas affordances (GAVER, 1991, p. 3, 

ênfase adicionada). 

A ideia de experiência é crucial para a noção de affordance adotada neste artigo. 

Porque para escolher a que estímulo deve dar atenção o jogador precisa estar familiarizado 

com o gênero do jogo, por exemplo, o de horror. Contudo, só isso não é suficiente, posto 

que a ação frente ao monstro que pode atacar a personagem exige formas diferentes de lidar 

com a criatura para avançar em Dead Space (Electronic Arts, 2011) ou em Amnesia: the 

Dark Descent (Frictional Games, 2010), ainda que os dois sejam jogos de horror de 
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sobrevivência, em um é preciso atacar os seres e no outro é importante encontrar um lugar 

para se esconder, respectivamente. Exposto de outra maneira, em um mesmo jogo, como no 

caso do Dark Echo (RAC7 Games, 2015), o jogador deve resolver os quebra-cabeças e 

desafios de acordo com a situação proposta em cada fase, às vezes precisa silenciar os ecos 

de seus passos para que o “medo” ou um “perseguidor” não encontre a personagem ou 

intensificar o mesmo para ter uma noção dos caminhos que pode seguir no espaço 

disponível sem esbarrar nos obstáculos. 

Todavia, segundo Frans Mäyrä, “na maioria dos casos, não é razoável falar sobre o 

significado de um elemento de jogo desconectado, e até mesmo um jogo inteiro somente 

ganha importância quando experimentado por um jogador em um contexto cultural” 

(MÄYRÄ, 2008, p. 19). Semelhante ao observado na interação entre sistemas complexos, 

isto é, descreve um caso “em que o comportamento do conjunto excede a soma de cada uma 

de suas partes” (REGIS, 2007, p. 7). 

 

 

“Experiência em Fluxo” 

 

Num dos primeiros capítulos de Mente corpórea (2000), Francisco Varela, Evan 

Thompson e Eleanor Rosch pontuam que a noção de cognição como atuação corporificada 

deve ser entendida como um ato circular. Nessa obra, os autores buscam demonstrar que a 

ciência cognitiva deve envolver simultaneamente a ciência e a realidade da experiência 

humana. Segundo Varela, Thompson e Rosch, os ensinamentos budistas, de meditação da 

atenção/consciencialização, são interessantes para funcionar como uma ponte entre 

cognição (a atuação corporificada) e a experiência humana (à ideia de experiência da 

fenomenologia), pois isso permite o desenvolvimento do estado de atenção às experiências, 

ou seja, às interações enquanto elas ocorrem e não depois, compreendida pelo “estar 

presente” – esse estar presente é próximo do entendimento de performance como um duplo 

ato de presença no mundo e em si mesma (ZUMTHOR, 2007). Porque, para Paul Zumthor, 

“a performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: nesse 

contexto ela aparece como uma ‘emergência’, um fenômeno que sai desse contexto ao 

mesmo tempo em que nele encontra lugar” (ZUMTHOR, 2007, p. 31). 

Mihaly Csikszentmihalyi grifa que, “como Howard Gardner mostrou, é possível 

estender o conceito de inteligência para que inclua a capacidade de diferenciar e usar todo 
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tipo de informações, incluindo sensações musculares, sons, sentimentos e formas visuais” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 34, ênfase adicionada). Do mesmo modo, Steve Dixon 

(2007) frisa que, diferente do projeto cartesiano, corpo e mente não estão separados. Ideia 

compartilhada por Ermi e Mäyrä que salientam a imbricação entre mente e corpo, em 

relação à experiência com os jogos, pois: 

a experiência humana em ambientes virtuais e em jogos é feito dos mesmos 
elementos que todas as outras experiências, e a experiência de jogo pode ser 

definida como um conjunto composto de sensações, pensamentos, sentimentos, 

ações do jogador, e construção de sentido em um ambiente de jogo (ERMI; 
MÄYRÄ, 2011, p. 91, ênfase adicionada). 

Para Csikszentmihalyi, “viver significa experimentar – por meio de atos, 

sentimentos, pensamentos” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 17), por isso essa 

experiência humana acontece num determinado tempo e espaço. Segundo a filosofia 

budista, é “quando finalmente o meditador da atenção começa a deixar-se ir em vez de lutar 

para atingir algum estado particular de atividade, mente e corpo estão naturalmente 

coordenados e corporalizados” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2000, p. 57, ênfase 

adicionada). 

Nos videogames, essa coordenação pode ser percebida quando o jogador realiza os 

comandos necessários para se livrar do obstáculo com destreza, porque estava atento ao 

desenrolar na tela e não aos movimentos de seus dedos. Capacidade conquistada por meio 

de seu cultivo, isto é, depois de horas e mais horas frente à tela, aos controles e aos 

inúmeros jogos do mesmo gênero; semelhante à aprendizagem de música que envolve, de 

acordo com Natalie Depraz, Francisco Varela e Pierre Vermersch (2003), uma sensibilidade 

que vai além da habilidade mecânica de saber tocar, reger ou compor. Essa sensibilidade é 

adquirida (ou, nas palavras dos autores, cultivada) no dia a dia.  

O ato de alcançar a sensibilidade, normalmente acontece em um momento 

excepcional, que escapa do padrão cotidiano, seria o que Csikszentmihalyi define de 

experiência de fluxos, pois a metáfora do ‘fluxo’ descreve “a sensação de ação sem esforço” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 36), esse tipo de experiência funciona como uma espécie 

de “imã” para o cultivo de habilidades. Assim, as tomadas de decisões durante a interação 

jogador-jogo também podem promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas de 

sondagem e investigação telescópica (JOHNSON, 2005). Em acordo com o exposto até 

aqui, Richard Sennett ressalta que a habilidade é uma prática que surge pelo exercício, por 

isso “quando a cabeça é separada da mão, a consequência é uma deterioração mental” 
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(SENNETT, 2012, p. 64). Essa sentença reforça a noção de uma mente corporificada e que 

se relaciona e troca informações com o ambiente e objetos ao seu redor. 

Essas modalidades de exploração são importantes para o processo de aprendizagem 

do ato de jogar. Paul Gee, segundo Johnson, trabalha a sondagem em um processo cíclico 

de quatro partes “sondagem, hipótese, nova sondagem, novo pensamento” (JOHNSON, 

2005, p. 35), o que propicia ao jogador a capacidade de realização do procedimento básico 

do método científico. Enquanto o gerenciamento simultâneo de inúmeros desafios, 

presentes mesmo nos jogos mais simples, é denominado por Johnson de “‘investigação 

telescópica’ devido ao modo como eles se aninham um dentro do outro como um telescópio 

desmontado” (JOHNSON, 2005, p. 43). 

Por isso, é coerente pensar que tanto a experiência diária quanto a capacidade de si 

distanciar dela pode servir de substrato para que se desenvolva a sensibilidade performativa 

necessária para consumir o gênero de horror em diferentes mídias. No caso do gamer, essa 

performatividade sensorial estaria relacionada à prática sensório-motora diante dos desafios 

e obstáculos explorados pelos aspectos lúdicos, formais e narrativos dos jogos. Que remete 

ao elemento central da performance para Michael Nitsche, pois, para o autor, dentre as 

várias definições, o que define performance é que ela “é sobre fazer” (NITSCHE, 2014, p. 

388). É um fazer que remete a uma performance que é entendida como uma ação 

engendrada num dado instante (ZUMTHOR, 1993) e uma “atividade de todos que existem” 

(SCHECHNER, 2006). E esse fazer diário contribui para o desenvolvimento no ambiente 

dos jogos eletrônicos, mas não se restringe a ele. De acordo com Nitsche, as novas 

tecnologias retomam práticas tradicionais de performance, bem como adicionam novas 

práticas e acrescentam camadas de envolvimento e expressão, que Dixon (2007) “rastreia” e 

evidencia a emergência de novos territórios para a performance, o videogame como um 

deles. 

Segundo Steve Dixon, o videogame e o teatro estão relacionados, mas a maior 

distinção reside no fato de que há uma maior interação entre o público e a personagem do 

que no teatro tradicional, porque no jogo: “o público é o participante, o participante é o 

jogador, o jogador é a personagem” (DIXON, 2007, p. 601). Por isso, nesta pesquisa, o 

jogar enquanto performance pode ser considerado como a inter-relação entre jogador-jogo – 

mesmo que a imersão não ocorra pela identificação do jogador com a personagem – e as 

affordances do jogo, como suas regras, desafios, sonoridades ou silêncio, criaturas, espaços 

soturnos, entre outras, dentro e fora da tela. 
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No horror, affordances que contribuem para certas respostas sensório-cognitivas são 

os sons (ou a sua ausência), os ambientes labirínticos e lúgubres, bem como os seres 

monstruosos. O contato com o repugnante, para Aristóteles, pode dar origem à satisfação, 

“sinal disto é o que acontece na experiência: nós contemplamos com prazer as imagens 

mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por exemplo, [as 

representações de] animais ferozes e [de] cadáveres” (ARISTÓTELES, 2003, p. 104). Esses 

elementos combinados podem contribuir para atiçar a curiosidade do jogador. Observa-se 

isso no exposto por Jorge Luis Borges: “meus pés tocavam o penúltimo lanço da escada 

quando algo ascendia pela rampa, opressivo e lento e plural. A curiosidade pôde mais que o 

medo, e não fechei os olhos” (BORGES, 2009, p. 50). Além da curiosidade gerada pela 

expectativa, para que a interação prossiga e possa se converter em imersão, também é 

preciso que haja equilíbrio entre os desafios propostos e as habilidades do gamer. Ou nos 

termos de Steven Johnson: um “coquetel de recompensas e exploração” (JOHNSON, 2005, 

p. 32) que faz parte dos processos de sondagem e investigação telescópica. 

Paul Toprac e Ahmed Abdel-Meguid (2011) corroboram com o discutido até o 

momento sobre os jogos eletrônicos usarem tanto os meios visuais quanto sonoros para 

captar a atenção do jogador para engajá-los (via habilidades motoras e mentais) de maneira 

a permitir a imersão. A partir da área de estudos de design de som para videogames, os 

pesquisadores desenvolvem um experimento que visa sublinhar quais seriam as 

características dos efeitos sonoros necessários para promover medo, suspense e ansiedade. 

De modo geral, os resultados sugerem que para evocar o medo é preciso que o conjunto de 

efeitos sonoros sejam altos e sincronizados com o momento visual; no caso da ansiedade, é 

importante que o volume dos sons não sejam nem alto e nem baixo; por fim, para gerar 

suspense, observa-se que são os sons maquinoacústico (acousmatic) e não-sincronizados 

que se sobressaem. 

Os autores ainda reforçam que as ameaças possam ser percebidas por meio de outros 

estímulos. Além dos cinco jogos selecionados para o estudo sobre as relações entre essas 

emoções e o som, um jogo que trabalha de maneira satisfatória a frequência sonora, 

proposta pela experiência de Toprac e Abdel-Meguid, para infligir medo no jogador é o 

Layers of Fear (Bloober Team, 2016). Nele, enquanto caminha pela casa através das 

inúmeras passagens e cômodos, ou explora os espaços e os móveis para encontrar mais 

informações sobre a história da personagem, é possível perceber o uso de níveis sonoros 

para o suspense e quando menos se espera surgem quadros cuja imagem se desfaz e junto a 
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isso, em perfeita sincronia, as sonoridades compõem o clima de tensão e medo – vale 

sublinhar que a dinâmica neste jogo não envolve nenhum confronto ou necessidade de se 

esconder frente ao perigo. Quanta à ansiedade, além de LoF, é possível evocar Outlast, 

porque esse jogo trabalha isso em diversos níveis: seja quando a personagem lê os 

documentos e sons indicam que algo pode acontecer se ficar muito tempo nessa atividade; 

ou quando os sons do manicômio cessam e o que se ouve é a respiração ofegante da 

personagem. 

 

 

Algumas Considerações 

 

Por se tratar de um texto que compõe uma pesquisa mais ampla, nota-se que foi 

profícuo transitar por diferentes áreas do conhecimento e encontrar perspectivas que 

constatam que a cognição, experiência e performance envolvem uma mente corporificada. 

Esses achados deverão passar por uma investigação mais detalhada que visa discutir tais 

perspectivas por meio de observações de jogadores, que serão convidados a interagir com 

jogos do gênero de horror, e entrevistados de modo a fornecer mais dados sobre alguns 

conceitos importantes para o desenvolvimento de posterior questionário a ser distribuído via 

formulário online. Acredita-se que isso irá contribuir para a revisão dos conceitos-chave 

que podem ser úteis para futuras investigações sobre comunicação, cognição e videogames. 
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