








iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“For when established identities become outworn or unfinished ones threaten to remain 
incomplete, special crises compel men to wage holy wars, by the cruellest means, against those 
who seem to question or threaten their unsafe ideological bases.” 
 
 

Erik Erikson 
(1956), “The Problem of Ego Identity”, p. 114 

 
 

 
 

“In games it’s very difficult to portray complex human relationships. Likewise, in movies you often 
flit between action in various scenes. That’s very difficult to do in games, as you generally play a 
single character: if you switch, it breaks immersion. The fact that most games are first-person 
shooters today makes that clear. Stories in which the player doesn’t inhabit the main character are 
difficult for games to handle.” 
 

Hideo Kojima 

Simon Parkin (2014), 
“Hideo Kojima: ‘Metal Gear questions US dominance of the world”, The Guardian 
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RESUMO 
 

 

O crescente desenvolvimento e incorporação social e pessoal de novas tecnologias e a sua 

reconfiguração sobre o modo de como o ser humano e a realidade social são compreendidos no 

vasto campo de investigação sobre a identidade suscita uma especial atenção para a relevância 

científica dos videojogos enquanto parte cada vez mais integrante da cultura humana, onde 

representações e performances de identidade são jogadas e construídas. 

Refletindo sobre conceitos, ideias e perspetivas teóricas de áreas das ciências sociais e 

humanas, procurou-se neste estudo compreender em profundidade de que modo é caracterizado 

o espaço virtual e as personagens de videojogos, tendo em consideração a experiência de 

interação, dinamização e performance de identidade experienciadas pelos indivíduos que jogam 

videojogos, tendo estas personagens sido analisadas como objeto de estudo numa atividade de 

investigação planeada segundo uma metodologia de investigação qualitativa, com uma finalidade 

de diferenciação dos vários tipos de personagens de videojogo. 

Este trabalho de dissertação encontra-se subdividido em três partes. A primeira parte inicial 

dedica-se à exploração e levantamento do contexto teórico que envolve um estudo sobre a 

identidade e a sua relação com os videojogos. A segunda parte centra-se com uma explicitação de 

aspetos metodológicos relevantes para a compreensão de como se planeou e executou a 

investigação levada a cabo, bem como uma descrição formal do objeto de estudo e constituição 

de amostra. Por último, a terceira parte apresenta os resultados da análise e codificação de dados 

recolhidos. 
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ABSTRACT 
 

 

The rising development and incorporation in the social and personal of new technologies 

and its reconfiguration of the way through which the human being and the social reality are 

comprehended in the vast field of study on identity raises a special attention to the scientific 

relevance of video games as an increasingly integral part of the human culture, in which 

representations and performances of identity are played and constructed. 

Reflecting on concepts, ideas and theoretical perspectives of the fields of the social and 

human sciences, the focus of this study is to understand in depth the way in which the virtual 

space and characters in video games are characterized, being in consideration of the experience 

of interaction, dynamization and performance of identity experienced by the individuals that play 

videogames, having these characters been further analysed as study object in an exercise of 

investigation planed according to a qualitative investigation methodology, with an ending goal of 

differentiating the various types of video game characters. 

This dissertation work is divided into three parts. The first initial part is dedicated to the 

exploration and survey of the theoretical context that involves a study on identity and its relation to 

video games. The second part focuses with an explanation of methodological aspects relevant to 

the understanding of the planning and execution of the undertaken investigation, as well as the 

formal description of the study object and the constitution of the sample. Lastly, the third part 

presents the analysis results and codification of the collected data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Identity - Self - Extension of Self - Social performance - Videogames - Videogame 
characters - Avatars 
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 Dentro da investigação social contemporânea um grande debate tem surgido em 

volta do novo paradigma social de novas formas de trabalho e relacionamento flexíveis e 

em movimento, potenciadas por um aumento da diversificação, velocidade e capacidade 

de comunicação a uma escala globalizada e as novas possibilidades de ação, interação, 

comunicação e produção que as novas tecnologias conferem ao ser humano e ao seu 

sentido de si, à sua identidade. Estas transformações verificam-se igualmente nas 

instituições, representações globais e pessoais, e processos de socialização, reforçando 

ainda mais a sua relevância na realidade quotidiana que nos rodeia, à qual é necessário 

compreender e identificar estes novos recursos identitários e seus efeitos na vida e 

natureza humana (Elliott, 2001; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

 Ter um sentido de identidade é tanto de uma limitação e uma liberdade, uma 

orientação e uma fragmentação, tornando-se fundamental para indivíduos cujas histórias 

são excluídas, as narrativas deturpadas e as vidas marginalizadas, indivíduos cujas 

performances de si, por sinal, introduzem uma reflexão necessária sobre o modo de 

organização sociocultural e as liberdades de exploração e reivindicação do simbólico 

projeto de identidade (Butler, 1990; Elliott, 2001). Nesta exploração de si, os indivíduos 

mantêm uma consciência e representação de si mesmos através de recursos identitá r ios 

como práticas e papeis sociais, experiências e comportamentos culturais, e relações de 

poder e estatuto político. Estas influências são parte integrante do modo como os 

processos privados e públicos, pessoais e sociais, individuais e históricos vão 

contextualizando e integrando no sentido de identidade de um indivíduo (Elliott, 2001; 

Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

 Ou seja, estas experiências do Eu fluem das ações e reações entre indivíduos e a 

realidade que os rodeia, da interação e relacionamento com o Outro e o mundo, e faz parte 

central da investigação social a compreensão do modo como a consciência de identidade 

se constitui e reproduz dentro de um dado contexto social. O facto de que hoje em dia o 

espaço social está diluído por entre conflitos para com moldes inadequadamente 

simplistas e ultrapassados, experimentações com diferentes definições de identidade e 

uma procura de negociação de sentido de vida, ao mesmo tempo que as mudanças de 

conceções científicas de identidade vão permeando a esfera pública, questões 

relacionadas com o modo como os indivíduos atualizam a sua reprodução de identidade, 

as narrativas materiais e simbólicas que acompanham as representações de si e o modo 



como globalização e novas redes de interligação dinamizam a identidade tornam-se 

aspetos a estudar e a refletir, face às interpretações teóricas anteriores (Elliott, 2001). 

 Assim, tal como a investigação sobre a apropriação de objetos, documentos, 

serviços, processos e ideias tem vindo a demonstrar a influência de tais artefactos e 

experiências na conceção de identidade de um indivíduo (Belk, 1988a; Brandes & 

Erlhoff, 2011; Melo, 2012; Taylor, 2007; Valente, 2011), os videojogos também 

começam a ser entendidos como um objeto que não é neutro, tendo estabelecido diálogo 

com diversas esferas sociais desde o seu início, implícita ou explicitamente (Ferreira, 

Sicart & Zagalo, 2015). 

 

(…), grandes mudanças foram operadas nos videojogos digitais, sobretudo no que se refere às suas 

capacidades expressivas, sejam estas textuais, visuais ou sonoras, ou ainda mais recentemente 

tangíveis. Através de narrativas cada vez mais elaboradas, os videojogos evoluíram no modo de 

construção e complexificação das suas mensagens, elevando a categoria dos seus textos para o 

mesmo patamar de relevância das suas componentes de jogo. Os videojogos abandonaram a sua 

raiz exclusivamente lúdica, passando a integrar discurso, com ou sem intensão, criand o assim 

objetos de mediação:  de puro entretenimento, ou experiência estética; de consciencialização política 

ou social; de divulgação de produtos e marcas; entre outras abordagens. 

(Idem, p. 9) 

 

 Dentro dos estudos de videojogos, ou ludologia, podemos identificar três áreas de 

investigação. A vertente industrial e de engenharia centra grande parte dos estudos em 

componentes e aspetos de videojogos como gráficos e multimédia interativos, 

inteligência artificial e networking, tanto nos seus desenvolvimentos como no modo como 

estes podem ser utilizados para contribuir com soluções para problemas científicos e de 

design informático, eletrónico e computacional. A vertente humanística põe um grande 

foco nos significados e representações expressos neste meio tecnológico, procurando 

precisar de que modo tais conteúdos são integrados na experiência humana e como são 

negociados e refletidos pelos indivíduos que os experienciam. Por último, a perspetiva 

sociológica pretende identificar de que modos são influenciados ou condicionados os 

indivíduos que jogam videojogos, o comportamento de tais indivíduos, assim como 

compreender o papel sociocultural que os videojogos têm no quotidiano da sociedade. 

Dentro destas áreas de investigação podemos verificar pontos de cruzamento relacionados 

com a identidade e seus processos de dinamização que se revelam interessantes e 

necessários de precisar (Bissell, 2010; Crawford, 2012; Mäyrä, 2008; Smith & Williams, 

2007).  



5 

 

 Deste modo, as seguintes perguntas de partida emergiram: de que modo operam os 

videojogos em relação à nossa identidade? Como é dinamizada a identidade de um 

indivíduo segundo a sua experiência de jogo? Em que sentido as personagens de 

videojogo, sendo representações e manifestações digitais do indivíduo no meio virtual 

potenciam uma exploração de identidade? É dentro deste paradigma problemático sobre 

a identidade, os videojogos e as personagens de videojogo que a presente investigação foi 

desenvolvida. Assim, procurou-se explorar os estudos sobre a identidade e entrecruzar as 

várias tradições teóricas e áreas de investigação, ao mesmo tempo que aprofundando o 

conhecimento tanto em relação à identidade como dos videojogos, no modo como estas 

novas tecnologias e forma de entretenimento se relacionam com o ser humano e na sua 

exploração de novas possibilidades e liberdade de reflexão identitária. 

 O presente trabalho encontra-se dividido em três partes essenciais, sendo a primeira 

dedicada ao enquadramento teórico, subdividido em três grandes capítulos. O primeiro 

capítulo parte de uma conceção generalista de identidade, à qual se procede uma 

desconstrução nas suas várias problemáticas e conceitos associados provindos de áreas 

de investigação diversas, de modo a contextualmente introduzir termos chave, perspetivas 

de investigação e pontos de reflexão que devem ser tidos em conta de modo a abordar o 

tema de um modo que balize aspetos e processos identitários relevantes para a 

compreensão do tema. O segundo capítulo aprofunda as ideias e estudos tidos por diversas 

correntes de pensamento e autores que centraram parte do seu trabalho em investigação 

sobre a identidade, em que se procurou demonstrar o modo como tais pensadores e suas 

perspetivas teóricas se encontram interligadas e se complementam, salientando conceções 

de identidade e de processos de dinamização desta, ao mesmo tempo que desenvolvendo 

uma linha de pensamento histórico, em que se vai explorando problemáticas 

socioculturais associadas aos dias de hoje, em especial no que toca ao modo como 

interagimos uns com os outros e a introdução das novas tecnologias. O terceiro e último 

capítulo teórico remete para um enquadramento de conceitos e dos processos identitá r ios 

que estão em operação em termos de realidades virtuais e videojogos, no qual se procura 

juntar pontos teóricos já abordados com as perspetivas teóricas e conceitos associados à 

experienciação e identidade digitalmente dinamizadas, ao mesmo tempo que fazendo 

paralelismos com outras formas de representação e interação que suscitem as mesmas 

problemáticas, culminando, deste modo, numa linha de pensamento que abarque uma 

exploração das novas tecnologias, e em especial os videojogos, na sua relevância para 



uma investigação contemporânea da identidade e uma comparação para com outros 

objetos de estudo inseridos na investigação das ciências sociais e humanas. 

 A segunda parte deste trabalho explicita a estrutura da investigação nos seus aspetos 

metodológicos, subdividindo-se em três grandes capítulos. O primeiro capítulo introduz 

as escolhas metodológicas de recolha de dados e modelo de análise, ao mesmo tempo que 

procura justificar o desenvolvimento de atividade de investigação segundo o paradigma 

qualitativo e apresentar o modo como o plano de investigação foi executado e de que 

forma este corresponde às necessidades e características da investigação levada a cabo. 

O segundo capítulo primeiramente caracteriza o objeto de estudo, partindo de uma 

explicitação dos vários aspetos de um videojogo, os géneros em que estes se subdividem 

e o modo como são jogados, para depois precisar em detalhe as várias características de 

uma personagem de videojogo, terminando com uma elaboração sobre o modo como se 

procedeu à construção de amostra e a sua posterior seleção para análise. O último capítulo 

metodológico refere-se ao momento de recolha de dados, mais especificamente à 

observação, procurando demonstrar em que condições esta recolha de dados empíricos 

foi realizada e explicar o modo como se desenvolveu e utilizou a grelha de observação, 

especificando os vários campos temáticos e categorias de observação tidas em conta. 

 A última parte do trabalho incide na sua totalidade ao momento de análise, no qual 

se procurou demonstrar as interpretações dos resultados empíricos segundo uma 

descrição do processo de identificação e construção das categorias de identidade relativas 

às personagens de videojogos, explicitando as suas características e relevância, ao mesmo 

tempo que indicando outros aspetos de análise observados. 

 A realização deste estudo pretende explicitar e contribuir com novos dados e 

interpretações sobre a realidade sociocultural da identidade, dos videojogos e das 

personagens de videojogo em si, salientar a relevância científica desta nova tecnologia de 

entretenimento, recriação e dinamização cultural como objeto de estudo de devido 

reconhecimento e importância sociológica e humanística, e assim como explorar uma 

saturação e diversificação de conceitos, ideias e perspetivas teóricas sobre a identidade 

que aprofundem e enriqueçam a área dos estudos de videojogos, ou ludologia. 
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CAPÍTULO 1. Identidade: Conceitos, Perspetivas e Problemáticas 

 

 
1.1. Identidade: o conceito e considerações gerais 

 

Identidade, tanto enquanto conceito, como categoria ou processo, é um dos temas 

mais estudados ou implicitamente relacionados com a investigação nas ciências sociais e 

humanidades, tendo o número de publicações sobre o assunto crescido notavelmente nas 

últimas décadas (Brubaker & Cooper, 2000; Côté, 2006; Luyckx, Schwartz & Vigno les, 

2011). Trata-se de um conceito usado para falar sobre o modo como o ser humano define 

a sua vida e toma decisões (Burkitt, 2004; Kroger, 2004; Luyckx, Schwartz & Vigno les, 

2011), sobre características e relações entre membros de um grupo social (Brown, 2000; 

Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011), sobre como a sociedade em geral encontra 

estabilidade na sua relação com grupos socioculturais e sociopolíticos (Zygmunt Bauman, 

2000, 2004; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Schildkraut, 2007), e sobre o 

comportamento agressivo que muitos indivíduos executam em reação à existência de 

membros de grupos nacionais, culturais ou religiosos diferentes, entre outros aspetos 

(Burkitt, 2004; Dunkel, Schwartz & Waterman, 2009; Luyckx, Schwartz & Vigno les, 

2011; Moshman, 2007).  

Segundo uma perspetiva lógica, podemos definir identidade através da formula 

“A=A”, isto é, “duas preposições são idênticas se entre elas não há nenhuma diferença. 

(…) Se há uma similaridade tal que identifique alguém ou algo, se uma preposição é tal 

que estabeleça uma relação de identidade entre duas ideias, então ela o faz porque o que 

é idêntico o é porque difere de outras ideias ou formas de apresentação” (Aryosa, Figale 

& Tucci, 2008, p.1). Ou seja, dizer que dois Objetos ou indivíduos são iguais é o mesmo 

que dizer que eles partilham de uma certa “mesmidade”. Dentro da lógica e da filoso fia 

são desde logo usados os conceitos de identidade numérica e identidade qualitativa, para 

que seja possível entender como esta “mesmidade” se dá entre dois seres. Quando 

afirmamos que algo é qualitativamente idêntico a uma coisa, estamos a afirmar que entre 

estes entes há uma partilha de propriedades, podendo esta parecença ou mesmidade ser 

total ou parcial (Curtis & Noonan, 2014). Por exemplo, em relação a uma flauta, um 

saxofone e um tambor, os três objetos são qualitativamente idênticos, no sentido de 

partilharem da propriedade de “instrumento musical”, mas entre a flauta e o saxofone há 

uma identidade qualitativa mais forte ou maior, devido a estes partilharem da propriedade 



“instrumento de sopro” e o tambor não. Já quando afirmamos que duas coisas são 

numericamente idênticas estamos a declarar que entre elas há uma identidade qualita t iva 

absoluta ou total, ou seja, que são uma e a mesma coisa (Idem). Se pensarmos no exemplo 

de gémeos idênticos, podemos dizer que eles podem ter uma identidade qualitat iva, 

havendo mesmo dificuldade em os identificar e distinguir, mas não poderemos afirmar 

que são numericamente idênticos, pois cada um é uma entidade em si distinta da outra 

(Olson, 2010). Ambos os conceitos estão relacionados com o conceito de individuação, 

embora a níveis diferentes, um conceito que será aprofundado mais tarde com mais 

detalhe. 

Por muito que comecemos a refletir logicamente sobre o conceito de identidade, 

mesmo a premissa lógica indicada em cima (A=A), quando passamos desta formulação 

lógico-matemática para o ser humano torna-se extremamente complexo (Aryosa, Figale 

& Tucci, 2008). Quando aplicada ao Homem, no seu geral, o termo “identidade” é usado 

no sentido de um conjunto de características biológicas, disposições psicológicas, e/ou 

estatutos sociodemográficos (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Contudo, por 

exemplo, o facto de se ter em posse um passaporte britânico, de se ter um tipo específico 

de cor de pele ou possuir capacidades intelectuais de um certo grau superior não faz um 

indivíduo ter em si identidade britânica, pertença a uma etnia ou qualidade de intelectua l, 

respetivamente (Idem). Características como estas só poderão ser apontadas como parte 

da identidade do indivíduo enquanto elas forem interpretadas e imbuídas de significado 

pessoal (de/para Si) e social (de/para Outro), e que estes significados sejam aplicados para 

definir grupos ou indivíduos, como poderemos aprofundar mais adiante (Dubar, 2006; 

Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

Por outras palavras, podemos resumir que as características que fundamentalmente 

são apontadas como referentes ao conceito de identidade têm significado e uso enquanto 

elas respondem a duas/quatro questões: (I) “Quem és tu/Quem são vocês?”, e (II) “Quem 

sou eu/Quem somos nós?” (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Note-se que estas 

questões demonstram dois aspetos relevantes no tratamento do tema, que temos a 

identidade referida como sendo individual e coletiva, e que temos procura de definição 

de identidade por parte do indivíduo-sujeito (Si) como também pelo Outro. Assim 

podemos falar da identidade como referindo a autodefinições dos indivíduos (“Eu sou 

pai, sou baterista, sou português, sou cientista social, etc.”) ou de pares de indivíduos, 

pelos grupos de interação direta e grandes comunidades (“Nós somos pais, somos uma 

banda, somos portugueses, somos cientistas sociais, etc.), como autorreflexão individua l 
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introspetiva ou discussão “heterorreflexiva” entre membros de um mesmo grupo (Austin 

& Worchel, 1986; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Ou seja, a identidade 

corresponde não só a quem nós somos, individualmente e coletivamente, mas também 

quem nós assumimos que somos quando agimos em interações interpessoais e 

intergrupais, segundo um reconhecimento social ou individual que estas ações e 

características recebem do indivíduo em si, de outros indivíduos e de grupos sociais 

(Baumeister, 1986; Butler, 1988, 1990, 1993; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

 Esta relação entre o indivíduo e o Outro torna-se um fator essencial quando 

pensamos que estas perguntas, estas dúvidas ou necessidade de resposta surgem apenas 

quando existe um cruzamento entre grupos, espaços, culturas, valores e ideias que diferem 

entre si, isto é, uma exposição do indivíduo a conceitos e aspetos de identidade diferentes, 

estranhos aos seus e aos do seu ambiente “natural”, quando o indivíduo tem consciência  

de que há outras opções, outros mundos, outras soluções (Zygmunt Bauman, 2004; 

Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Para que tal aconteça tem que haver um certo 

mínimo de liberdade entre os indivíduos e interação com o Outro, pois tal como defende 

Zygmunt Bauman (2004, p. 19), “perguntar ‘quem tu és’ faz sentido para ti somente 

quando tu crês que tu podes ser alguém diferente de quem és1”. 

Esta relação entre o indivíduo e o Outro, como aspeto essencial para se poder falar 

de identidade, leva também a mais um pressuposto, de que o ato de identificar, de 

indentificação necessariamente une e divide, isto é, denota tanto uma intenção de incluir 

como de segregar, excluir (Zygmunt Bauman, 2004; Luyckx, Schwartz & Vigno les, 

2011). Podemos pensar que ao longo da história da humanidade houve várias vezes 

confrontação de valores e culturas que culminaram em guerras, descriminação e 

genocídio, entre outros exemplos. Do mesmo modo, a identidade é em si uma 

confrontação, uma reflexão e decisão que demarca o Eu do Outro, e quando este problema 

envolve a procura de reconhecimento político-institucional a discussão torna-se uma 

“batalha” ou mesmo uma guerra ambígua e defensiva, no sentido de procurar defender 

uma visão e direitos associados de uma identidade concreta, entre a supremacia ou 

reconhecimento, ou a diferenciação e delimitação de uma identidade pela sociedade, quer 

seja por uma minoria ou por uma maioria (Zygmunt Bauman, 2004). 

 
 

                                                                 
1 [Texto original] asking ‘w ho you are’ makes sense to you only once you believe that you can be someone other than 
you are; 



1.2. Identidade: perspetivas e problemas 

 

Embora esta definição geral possa ser delineada, o conceito de identidade está 

relacionado com diversos assuntos e processos, mas que se relacionam entre si. A 

confusão que paira sobre o significado e uso deste conceito tem raiz no facto de que 

diferentes ramos de investigação e estudos da identidade desenvolveram-se a partir de 

diferentes tradições teóricas e disciplinares, segundo tipos de metodologias diferentes e 

com níveis de foco de análise distintos (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Podem ser 

encontrados trabalhos sobre identidade em áreas como a psicologia, a sociologia, a 

antropologia, a linguística, a ciência política, a educação, a filosofia, a lógica, a teoria 

quântica, o marketing, a biologia e a teoria feminista (Aryosa, Figale & Tucci, 2008; 

Barker, 2007; Curtis e Noonan 2014; French, 2000; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; 

Meyers, 1999; Olson, 2002, Tauber, 2002). Mesmo dentro destas disciplinas, outros 

ramos de investigação sobre a identidade surgiram e se diferenciaram (Doosje, Ellemers 

& Spears, 2002; Dubar, 2006; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Temos, por 

exemplo, a maior parte da investigação sobre a “identidade pessoal” no âmbito da 

psicologia do desenvolvimento, que se baseia no modelo epigenético desenvolvido por 

Erik Erikson, enquanto que a investigação em sociopsicologia tem como base o trabalho 

desenvolvido por Henri Tajfel e John Turner, que se centra na dinâmica entre identidade 

de grupo e identidade entre pares (Austin & Worchel, 1986; Kroger, 2004; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011). A nível discursivo e da linguagem, podemos observar 

grande parte dos autores a seguir uma linha da filosofia da linguagem analít ica, 

destacando-se Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Charles Peirce, Bertrand Russell, 

Peter Geach e Willard Quine (Curtis & Noonan, 2014), e os desenvolvimentos da filoso fia 

e sociologia pós-estruturalista e pós-moderna, com Zygmunt Bauman, Michel Foucault, 

Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jacques Lacan (Jonhston, 2013; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011; Protevi & Smith, 2012). 

Todas estas diferenças na abordagem e definição da identidade aumentam a 

dificuldade em conseguir-se chegar a um consenso sobre o significado do conceito. De 

modo a ter uma consciencialização mais profunda e completa deste tema, torna-se 

necessário então contemplar e refletir, de um modo geral, nas várias abordagens, 

problemas e argumentos teóricos que foram sendo explorados ao longo da investigação 

científica e literatura à cerca do tema. 
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1.2.1. O conceito de self 

 

Um primeiro ponto que ao longo de várias áreas de investigação é usado e refletido 

dentro do contexto de identidade é o conceito de self. Este conceito partilha da mesma 

complexidade de definição que o conceito e tema da identidade, devido à variedade de 

teorias em que é incluído, às várias perspetivas que são pensadas acerca dele, bem como 

da complexidade de fenómenos que a sua caracterização implica. De um modo inic ia l 

poderemos apontar que o conceito se refere à experiência individual que um indivíduo 

tem de si mesmo enquanto pessoa, isto é, o self corresponde à consciência que um 

indivíduo tem de si mesmo e da sua própria experiência dos fenómenos mentais pessoais: 

perceção, emoções e pensamentos (Curtis & Noonan, 2014; Luyckx, Schwartz & 

Vignoles, 2011; Olson, 2010). 

No âmbito da fenomenologia, não existe qualquer experienciação do mundo sem a 

existência de um experienciador, e esse ente que experiencia é o self. Neste sentido o self 

corresponde a um dado adquirido, um aspeto intrínseco à experienciação de fenómenos 

por parte de qualquer sujeito. Segundo outras áreas filosóficas, o self é igualmente algo 

percecionado e refletido pelo Sujeito, o indivíduo, o que coloca o self como objeto da 

consciência. Esta autoconsciência de Si, enquanto experiência do Sujeito é igualmente 

inata, embora, tal como o pressuposto fenomenológico anterior, nem sempre consciente 

(Curtis & Noonan, 2014; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Olson, 2010; Roberts , 

s.d.). 

Temos assim formuladas as duas dimensões do self tal como William James (1890) 

as distinguiu: o Eu (I), enquanto indivíduo sujeito experienciador, e o Eu (Me), enquanto 

objeto de quem se tem consciência e conhecimento. Em suma, poderíamos afirmar que o 

self corresponde à consciência que um indivíduo tem da sua própria existênc ia, 

correspondendo ao que Descartes (2003) designava de Cogito, ou seja, experiência de 

existência, correspondendo ao que um indivíduo se refere quando falam de Si, do seu Eu 

como um todo, da sua própria entidade, e não de uma ideia abstrata, de um organismo ou 

corpo material, ou de uma alma incorpórea (Roberts, s.d.). 

Dentro da psicologia, os estudos deste conceito centram-se nas relações e 

representações cognitivas e afetivas da identidade individual (Baumeister & Bushman, 

2011; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011), ou seja, “todas as qualidades, atributos, 

crenças, desejos, objetivos, intensões, preferências, motivações, emoções, sentimentos e 



considerações morais que um indivíduo considera seus2” (Charnaz apud Tsekeris, 2015, 

p. 1), o que denota um enfoque demasiado individual, uma desconsideração do mundo 

em que o indivíduo se encontra e dispensa a presença do Outro, no que se refere ao self. 

Esta perspetiva centrada numa dimensão individual da identidade é contrariada com o 

desenvolvimento da sociopsicologia e da corrente de pensamento interacionismo 

simbólico, onde o self é colocado como uma construção social pelo indivíduo através da 

interação do Eu com o Outro, do contexto simbólico e cultural do indivíduo, bem como 

da influência de estruturas sociais (Fraser, 1987), apresentando, deste modo, argumentos 

de como o self é um ponto importante para a identidade social de um indivíduo, de como 

o contexto e a convivência do sujeito com o Outro são relevantes para o 

autoconhecimento do seu self, e de como este não é meramente dependente do indivíduo 

em si (Baumeister & Bushman, 2011; Luyckx, Schwartz e Vignoles 2011; Tsekeris, 

2015). 

Como um exemplo onde esta diferenciação entre as informações e crenças do Eu e 

do Outro se revelam importantes para a compreensão do self é a técnica terapêutica de 

“Janela de Johari”, concebida por Joseph Luft e Harrington Ingham (Chapman, 2017; 

Luft 1982). Durante este exercício de autoajuda e heurístico, é oferecido ao sujeito uma 

lista de adjetivos dos quais ele tem que decidir quais descrevem a sua personalidade, e o 

mesmo exercício é feito com outros amigos do sujeito que o procuram caracterizar com 

a mesma lista de adjetivos. Os adjetivos selecionados são então inseridos numa tabela, 

janela, dividida em quatro quadrantes, áreas (Figura 1): a área livre (free activity), a área 

cega (blind), a área escondida (hidden) e a área desconhecida (unknown activity). A área 

livre corresponderia ao que é reconhecido tanto pelo Eu como pelo Outro, a área cega os 

aspetos que só o Outro tem consciência, impressão em relação ao sujeito, a área escondida 

corresponderia às crenças e imagens privadas de nós mesmos e, por último, a área 

desconhecida seriam todos os aspetos que nem o Eu nem o Outro conseguem percecionar, 

podendo, então, fazer-se uma relação entre esta área com o subconsciente estudado por 

Sigmund Freud (1955, 1960, 1961a). 

Assim, podemos em suma verificar e comparando com alguns estudos 

contemporâneos (Baumeister & Bushman, 2011; Roberts, s.d.; Tsekeris, 2015) que a 

caracterização do self pode ser interpretada como incorporando três partes principais: o 

autoconhecimento (self-knowledge), o self interpessoal e o self agente. 

                                                                 
2 [Texto original] as all those qualities, attributes, beliefs, desires, goals, intentions, preferences, motivations, emotions, 
feelings and moral sentiments that a person assumes to be his or her ow n. 
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Figura I. Janela de Johari (reproduzido por Luft, 1982) 

 

 Concretamente, o autoconhecimento, também, geralmente relacionado com o 

autoconceito, refere-se à informação que o indivíduo recolheu e às crenças que ele faz 

sobre si, através dos processos de (I) looking glass self, segundo o qual o indivíduo 

aprende sobre si através do que ele julga que os outros pensam sobre ele, o processo de 

(II) introspeção, com a qual o indivíduo recolhe informação dos seus próprios estados 

mentais e atividade psíquica, de (III) comparação social, pela qual o indivíduo compara 

o seu comportamento e discurso com o do Outro, geralmente pessoalmente considerado 

numa mesma categoria que o indivíduo ou com um estatuto desejado, e de (IV) 

autoperceção, no sentido de informação que o indivíduo retira de uma reflexão do seu 

próprio comportamento, personalidade e autoestima (Idem). Note-se que, tal como 

também é defendido por Ricoeur (Dauenhauer, 2011), este autoconhecimento não é algo 

imediatamente transparente ao indivíduo, necessitando sempre de estar inserido no 

mundo, e de se relacionar com este mundo e com os outros que nele habitam, de modo a 

obter parte da informação que lhe permite conhecer-se, pois, o indivíduo não é 

completamente senhor de todo o conhecimento de si mesmo. Em comparação, o 

autoconceito corresponde apenas ao aglomerado de crenças, e não de informação, que o 

indivíduo constrói sobre si próprio (Baumeister & Bushman, 2011; Roberts, s.d.).  

 O self interpessoal ou o self público, corresponde ao que o indivíduo expõe de si ao 

Outro, entrando aqui a influência de papéis sociais, estatutos, reputação, normas sociais 

e procura de pertença de grupo (Baumeister & Bushman, 2011). E por fim, o self agente, 

corresponde às decisões, ações, respostas e reações, uso e controlo de recursos agênticos 

por parte do indivíduo, ou, por termos filosóficos, a tudo o que tenha a ver com o livre -

arbítrio (Idem). 



Esta conceção de self vai igualmente ao encontro do que sociólogos como Goffman, 

Simmel e Mead defenderam, isto é, que o self é simultaneamente subjetivo e social ao 

invés de ser um fenómeno individual, separado e delimitado no indivíduo apenas ou 

resultante de um ímpeto da consciência, abrindo-se espaço para caracterizar o self como 

produto de uma construção discursiva, cultural e histórica, sem negar a sua relação com 

a natureza humana, a personalidade, a subjetividade, memória, consciência e 

autoconsciência da existência pessoal (Tsekeris, 2015). Ou seja, não há uma negação do 

facto de que, tal como o paradigma cartesiano aponta, não haja conhecimento sobre o Eu 

obtido pela simples e subjetiva introspeção, reflexão individual e examinação autocrítica 

do indivíduo, mas também não há uma defesa de que o self seja uma ilha, como produto 

de uma introspeção autoconsciente, associal e ahistórica, organizada e linear, logicamente 

pura, simples e facilmente acessível pelo raciocínio humano (Idem). 

 

O self não tem significado isoladamente. O self é constituído pelas suas relações com os 

outros e o mundo. (…) O self é um sistema aberto. É impossível apontar para um limite preciso 

onde “nós” acabamos e onde o mundo começa. Limitar o self à prisão do crânio é uma 

sobresimplificação grosseira;3 

(Cilliers, Roodt & Villiers, 2002, p. 11) 

 

Esta linha de pensamento, coincidindo com os estudos sobre a modernização social 

e teorias pós-modernas, em especial sobre o ser humano se encontrar numa rede de 

relações cada vez mais complexas e móveis, e, ainda, a emergência da globalização, das 

novas tecnologias e de novos paradigmas socias (Aylesworth, 2015; Lyotard, 1979; 

Zygmunt Bauman, 2000, 2004), leva à reflexão de uma conceção de self mais socializada 

e mais complexa e que seria difícil de explicar segundo uma ótica puramente 

individualista (Tsekeris, 2015). 

Seguindo Tsekeris (2009, 2015) o comportamento humano e o self são moldados 

por duas tendências intrinsecamente humanas, isto é, que um indivíduo oscila e procura 

consenso entre um equilíbrio social e o equilíbrio interno e psicológico, sendo que esta 

luta por um consenso destabiliza e cria padrões de identidade coletiva e individua l 

diferente para cada indivíduo. Assim, no mundo em que vivemos hoje, de mudanças não 

lineares, multidirecionais e rápidas, o self não é conhecido e construído apenas pela 

                                                                 
3 [Texto original] The self cannot be meaningful in isolation. The self is constituted by its relationships to others and the 
w orld. (…) The self is an open system. It is impossible to point to some precise boundary w here “we” stop and where the 
w orld begins. To confine the self to the prison of the skull is a gross oversimplif ication; 
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constituição psicológica individual de cada um, mas sim pelas estruturas relacionais e 

sociais em que nos envolvemos, isto é, o self é, dentro destas linhas, caracterizado como 

ininterruptamente emergindo dentro de uma interação comunicativa não-linear com o 

Outro.  

 

(…) O nosso ambiente (contexto) está continuamente a deslocar-se e em mudança, e precisamos 

de ajustar o sentido que fazemos dele e de nós mesmos. Os efeitos destas interações também 

não são previsíveis. Coisas que parecem importantes podem vir a ser insignificantes, e vice-versa. 

Este é o resultado da não-linearidade das interações: pequenas causas podem ter grandes efeitos. 

(…) Não há duas pessoas que tenham histórias idênticas ou que se encontrem em contextos 
idênticos. Mesmo com histórias aparentemente semelhantes, as interações não-lineares entre uma 

série de outros fatores que formam e mantêm o self torná-las-iam diferentes. Embora o self seja 

de certa forma nada mais do que a sedimentação da sua construção arbitrária, nem sequer uma 

entidade totalmente determinada. Ele é construído pela sua própria história, única e contingente, 

e contexto. 

 Para resumir, o self não é uma entidade completa e coerente presente a si mesma. É 

constituído por meio da interação complexa entre uma série de fatores, cuja importância não pode 

ser apontada com finalidade. O nosso sentido de self é o resultado de padrões transitórios nesta 

rede de trocas. A consciência é uma propriedade emergente desta rede, não um sistema de 

controle central que “causa” a experiência de self. Perspetivando o self como relacional confere 

um modo mais flexível de entendimento sobre como chegamos a ser o que somos. Apesar do facto 

de que o self não é totalmente determinado, ainda é possível falar sobre a identidade ou crenças 

de uma pessoa de uma forma significativa.4 

 (Cilliers, Roodt & Villiers, 2002, p. 11) 

 

Se perspetivarmos tal como Zygmunt Bauman (2000, 2004) a modernidade líquida 

e o modo como este novo paradigma social influência o self, então podemos pensar o self 

como sempre em constante movimento e construção, pois constrói-se reflexivamente 

dentro de processos não lineares de interdependência prática. O self é caracterizado, deste 

modo, de uma capacidade relacional de aprendizagem, adaptação e mudança, de modo a 

aplicar ajustamentos e táticas consoante as situações, consoante o feedback do Outro e o 

                                                                 
4 [Texto original] (…) Our environment (context) is continually shifting and changing and w e need to adjust the sense we 
make of it and of our selves. The effects of these interactions are also not predictable. Things w hich seem important may 
turn out to be insignif icant, and vice versa. This is the result of the non-linearity of the interactions: small causes can have 
large effects. (…) No two people can have identical histories or f ind themselves in identical contexts. Even w ith apparently 
very similar backgrounds, the non-linear interactions amongst the host of other factors which form and maintain the self 
w ould make them different. Although the self is in a w ay nothing more than the sedimentation of its arbitrary construct, 
nor a fully determined entity. It is constituted by its ow n unique and contingent history and context. To summarize, the self 
is not a complete and coherent entity present to itself. It is constituted through the complex interaction amongst a host of 
factors, the signif icance of which cannot be pinpointed w ith f inality. Our sense of self is the result of transient patterns in 
this netw ork of trades. Consciousness is an emergent property of this netw ork, not a central control system that “causes” 
the experience of the self. Viewing the self as relational makes f or a more f lexible w ay of understanding how we come to 
be w ho we are. Despite the fact that the self is not fully determined, it is still quite possible to talk about someone’s identity 
or beliefs in a meaningful w ay. 



seu contexto. Assim, o indivíduo procura sempre espaço onde possa explorar 

possibilidades, recursos e variedades de diálogo, ou seja, onde possa explorar e expandir 

o self, a modos que este procura construir e reconfigurar-se face a todos os elementos a 

que depende, à mesma velocidade do fluxo de informação e das transformações do 

ambiente e relações sociais (Tsekeris, 2015).  

Resumindo, o self pode ser considerado como complexo e heterogéneo, individua l 

e social, não determinado e finito, não aleatório e fixo, mas sim contextualmente 

produzido e praticado, flexível e móvel, consoante as situações (Tsekeris, 2015). Em 

termos da relação com o conceito de identidade podemos, de um modo geral, afirmar que 

o self corresponde à identidade em representação (self-representation), isto é, partilha do 

mesmo processo de construção, mas, segundo a literatura em que é usado, corresponde à 

sua expressão do indivíduo tanto para si como para o Outro (Luyckx, Schwartz & 

Vignoles, 2011). 

 
 
1.2.2. Dos diferentes planos de identidade 

 

De um modo geral, alguns aspetos relativos a este ponto sobre uma perspetivação 

específica da identidade tem vindo a ser referido ligeira e indiretamente ao longo do texto 

anterior, tratando-se do enfoque que se dá aos diferentes “níveis” de identidade, ou planos 

fundamentais de identificação e autocategorização: (I) o nível individual, (II) o nível 

relacional, (III) o nível coletivo, e (IV) o nível material (Brewer & Gardner, 1996; Brewer 

& Sedikides, 2001; Gaertner, O’Mara & Sedikides, 2011; Heppner, Kernis & Lakey, 

2008; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Markus & Nurius, 1986). 

A identidade pessoal ou individual consiste na autoidentificação do indivíduo com 

atributos, valores, crenças, aspirações e objetivos, experiências, interesses, 

compromissos, padrões de comportamento e de decisão, a perceção que o indivíduo tem 

da sua própria imagem e valor individual, desejos, e medos que o demarcam, distinguem 

do Outro, mas que, ainda assim, o permitam manter um sentido de continuidade de Si 

mesmo (Carlo & Hardy, 2005; Erikson, 1950, 1956, 1968; Gaertner, O’Mara & 

Sedikides, 2011; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Marcia, 1966). Com esta dimensão 

podemos verificar um enfoque num carater mais independente do indivíduo e da 

identidade, em relação a grupos e relações, não perdendo, no entanto, a necessidade do 

indivíduo ter um Outro com quem se comparar (Gaertner, O’Mara & Sedikides, 2011). 
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Os autores e investigadores que se centram neste plano de identidade focam-se 

tendencialmente e especialmente em processos ou fenómenos cujo motor de ação é o 

indivíduo em si, realçando a sua capacidade de agência, a sua responsabilidade e o poder 

que tem em moldar, descobrir e construir a sua própria identidade (Côté & Levine, 2002; 

Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

A identidade relacional refere-se a características partilhadas entre pares, aos papéis 

que o indivíduo tem numa relação com o Outro, e ao valor atribuído a cada papel pelos 

indivíduos, como, por exemplo, ser filho, pai, esposa, cliente, chefe, colega ou, até 

mesmo, adversário de algum aspeto de vida social (Boucher, Chen & Tapias, 2006; 

Gaertner, O’Mara & Sedikides, 2011; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Thatcher & 

Zhu, 2006). Embora este plano possa subdividir-se na literatura sobre o modo ou espaço 

social onde estas relações e papéis são formados e definidos, o denominador comum entre 

todas as abordagens dos pensadores, que estudam a identidade segundo este plano de 

identidade, é de que o indivíduo em si não é elemento suficiente para que a identificação 

de um aspeto ou atribuição de um papel exista (Boucher, Chen & Tapias, 2006; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011; Swann Jr., 2005; Thatcher & Zhu, 2006). Aqui, a diferença 

deste plano com o plano individual, é de que no último, o indivíduo necessita do Outro 

para se comparar e situar a si próprio dentro dessa comparação, não necessitando que o 

Outro aceite ou não a sua autoidentificação, já no plano relacional o indivíduo necessita 

que o Outro reconheça a sua identidade, que, por sua vez, ao ser aceite e fixa, também 

atribuí um papel ao Outro (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

A identidade coletiva remete para a identificação dos indivíduos com grupos, 

comunidades, categorias sociais, e os valores, comportamentos e estatutos socialmente 

atribuídos a estes elementos, ao mesmo tempo que permite a diferenciação dos outros 

indivíduos e grupos que não partilham desta identidade (Ashmore, Deaux & Mclaughlin-

Volpe, 2004; De Fina, 2007; Gaertner, O’Mara & Sedikides, 2011; Luyckx, Schwartz & 

Vignoles, 2011; Postmes, Spears & van Zomeren, 2008; Taylor, 1997). No seu geral, os 

estudos segundo este plano procuram não só compreender as características partilhadas 

pelos indivíduos que os tornam um grupo, mas também os processos de mudanças dentro 

do grupo, principalmente em relação à partilha de significados e valores, à alteração de 

identidades com o decorrer do tempo, e à identificação e diferenciação de cada indivíduo 

com o grupo – o que faz com que cada membro se considere, em alguns momentos, apenas 

como ele mesmo, e, em outros, como uma parte integrante do grupo (Ellemers, Haslam 

& Oakes, 1997; Elliott, 2001; Haslam, Mcgarty & Oakes, 1994; Luyckx, Schwartz & 



Vignoles, 2011; Oakes & Turner, 1986; Onorato & Turner, 2004). Algumas das formas 

de identidade coletiva mais conhecidas e abordadas em investigação científica são a 

nacionalidade, o género, a etnicidade, a religião e a sexualidade, embora, também possam 

ser aqui incluídos grupos sociais mais pequenos, como, por exemplo, as famílias, as 

organizações e os grupos laborais e políticos (De Fina, 2007; Gergen, s.d.; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011; Schildkraut, 2007).  

 
 
1.2.2.1. Plano material 

 

O plano material constituí uma variedade de elementos, de relações entre o 

indivíduo e o tipo de elementos, e de expressão de identidade, interrelacionando-se com 

as outras dimensões acima mencionadas (e.g., individual, relacional e coletiva) (Belk, 

1988a; Brandes & Erlhoff, 2011; Fabian, Kaminoff & Proshansky, 1983; Jacobs & 

Malpass, 2013; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Mittal, 2006). Este plano de 

identidade tornou-se evidente com o estudo de William James, quando, no primeiro 

volume, The Principles of Psychology (1890), reflete sobre o conceito de self, e faz a 

seguinte afirmação: 

 

No sentido mais exaustivo possível, no entanto, o Self do homem é a soma total de tudo 

o que ele pode designar de seu, não só o seu corpo e capacidades mentais, mas as suas roupas 

e casa, a sua mulher e filhos, os seus antepassados e amigos, a sua reputação e trabalhos, as 

suas terras e cavalos, o seu iate e conta bancária. Todas estas coisas dão -lhe as mesmas 

emoções. Se elas aumentam ou são bem-sucedidas, ele sente-se triunfante; se elas diminuem ou 

morrem, ele sente-se abatido – não necessariamente no mesmo grau para cada coisa, mas da 

mesma maneira para todas.5 

(Idem, pp. 291-400) 

 

Aqui temos introduzidas as bases para a investigação sobre o que nós consideramos 

como “nosso”, nas suas várias relações e naturezas. Outros pensadores, como Locke 

(1960) Marx (1843, 1887), Veblen (1899), Sartre (1943), Bourdieu (1984, 1993) e Belk 

(Austin e Belk 1986; Belk 1978, 1982, 1984a, 1984b, 1985, 1986, 1987, 1988a, 1988b), 

entre outros, desenvolveram estudos sobre a relação do Homem com os objetos materiais, 

                                                                 
5 [Texto original] In the w ildest possible sense, how ever, a man's Self is the sum total of all that he CAN call his, not only 
his body and his psychic powers, but his clothes and his house, his w ife and children, his ancestors and friends, his 
reputation and w orks, his lands and horses, and yacht and bank-account. All of these things give him the same emotions. 
If they w ax and prosper, he feels triumphant; if  they dw indle and die aw ay, he feels cast dow n, -  not necessarily in the 
same degree for each thing, but in much the same w ay for all. 
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o materialismo humano e a dimensão material da identidade, tendo em consideração 

perspetivas distintas de compreender a realidade. No seu geral, as contribuições para o 

estudo da relação dos objetos materiais e o ser humano são da psicologia, sociologia, 

antropologia, marketing e estudos de consumo, tendo a investigação ao longo dos tempos 

vindo a ser essencialmente focada em volta de dois conceitos: (I) a extensão do self, e, 

(II) a apropriação, ou personalização, de objetos e espaços, tanto ao nível da aparência, 

como da utilidade e dos valores a eles associados (Belk, 1988a; Brandes & Erlhoff, 2011; 

Jacobs & Malpas, 2013; Niva, 2008).  

 
 
1.2.2.1.1. Extensão de self 

 

O termo de extensão de self, enquanto conceito, tal como refere Belk (Austin & 

Belk, 1986; Belk, 1987, 1988a, 1988b) e é apontado em Miller (2001), embora já tenha 

sido aplicado e estudado dentro da investigação sobre o self e identidade, não tem sido 

alvo de grande e profunda aplicação e análise do conceito no que toca à investigação 

sobre a relação do self com os bens materiais, tendo a exploração deste conceito de 

extensão de self no plano material ganho especial atenção a partir dos anos 80. Dentro 

dos estudos de consumo, teorias e investigação procuraram fazer esta ligação, mas 

segundo Belk (1984b, 1988a), na sua generalidade, estas centram-se em, por um lado, 

fazer corresponder características dos objetos com características dos indivíduos 

estudados, ou, por outro, na relação que os consumidores possuem com as marcas dos 

produtos, antes da sua aquisição propriamente dita. Assim, como critica o pensador 

canadiano (Belk, 1988a), estas limitações não permitem incluir objetos que, na sua 

essência, não tenham significados que sejam possíveis de atribuir ou associar a um 

indivíduo, como, por exemplo, certos espaços públicos ou monumentos, e descartam 

objetos não significativos ou comerciais, bem como a experiência e personalizaç ão de 

objetos, como casas e animais de estimação, entre outros exemplos, ou seja, não tinham 

em consideração o self em toda a sua possível totalidade, no que toca à sua dimensão 

material. 

Segundo o mesmo autor americano, o trabalho de Rochberg-Halton (1984) é o 

primeiro a fazer uma aplicação efetiva do conceito à relação que certos bens materiais 

têm como símbolos de construção e extensão do self, sendo que desde então o conceito 

evoluiu para compreender não só objetos externos e bens materiais, mas também pessoas, 



espaços e objetos não privados ou pessoais (Belk, 1988a). Se procurarmos definir de um 

modo superficial o conceito podemos dizer que ele refere-se a tudo o que é visto como 

“eu” (self), o sujeito em si, e tudo o que é visto como “meu”, tudo o que o sujeito 

reconhece como fazendo ou sendo parte ou possuído por ele. Estes dois últimos aspetos 

já também William James (1890) referia no seu trabalho, assim como o facto de existir 

uma dificuldade em considerar os dois termos como aspetos distintos e independentes: 

 

O Self Empírico de cada um de nós é tudo que somos tentados a chamar pelo nome de 

eu. Mas torna-se claro que entre o que um homem designa de eu e o que ele simplesmente chama 

de meu é difícil de delinear. Nós sentimos e agimos em relação a certas coisas que são tanto 

quanto sentimos e agimos em relação a nós mesmos. A nossa fama, filhos, trabalho produzido, 

podem ser tão preciosos a nós quanto os nossos corpos, e despertar os mesmos sentimentos e 

atos de retaliação se atacados. E mesmo os nossos corpos, serão eles simplesmente nossos, ou 

serão antes parte de nós? 6 

(Idem, p. 291) 

 

Assim sendo, o conceito permite a inclusão de toda uma variedade de coisas, 

Objetos, no sentido empírico, às quais um indivíduo sinta ou compreenda que fazem parte 

de Si, que disponibilizam informação sobre Si, ou que têm uma carga simbólico -

ideológica à qual o Sujeito se quer associar-se (Belk, 1988a; Bourdieu, 1984, 1993). Ao 

longo de vários estudos, estes Objetos foram sendo identificados, podendo ser o nosso 

corpo pessoal; os nossos órgãos biológicos, tecidos e fluídos corporais; partes do corpo 

afetadas por operações plásticas, tatuagens, piercings; comida e outros objetos ingeríve is; 

roupa, acessórios e maquilhagem; utensílios e ferramentas; objetos de gosto estético e 

recreativos; livros; programas de televisão; filmes; figuras públicas; lembranças; cartas; 

trofeus; coleções; dinheiro; amigos; parceiros; filhos; família; animais de estimação; 

grupos sociais, económicos e políticos; aspetos, objetos ou grupos culturais; espaço 

pessoal; casa; território; monumentos e espaços públicos; experiências; investimentos; 

ideias e objetos produzidos; e períodos de tempo (Belk, 1988a; Berschield, Glick & 

Snyder, 1985; Burgess & Holmstrom, 1976; Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; 

Davis, 1979; Derdeyn, 1979; Ellis, 1985; Foote, 1956; Hickrod & Schmitt, 1982; Hobart, 

1975; Kaustenbaum, 1977; Kemp & Starobinski, 1966; Knight, 1968; La Branche, 1973; 

                                                                 
6 [Texto original] The Empirical Self of each of us is all that he is tempted to call by the name of me. But it is clear that 
betw een what a man calls me and w hat he simply calls mine the line is diff icult to draw . We feel and act about certain 
things that are ours very much as w e feel and act about ourselves. Our fame, our children, the w ork of our hands, may 
be as dear to us as our bodies are, and arouse the same feelings and the same acts of reprisal if  attacked. And our bodies 
themselves, are they simply ours, or are they us? 
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McClelland, 1951; McCracken, 1986, 1987; Meer, 1984; Nuttin, 1987; Paul & Paul, 

1979; Prelinger, 1959; Rigby & Rigby, 1944; Sanders, 1988; Stewart, 1984). 

Se existe toda uma panóplia de possibilidades de objetos, com os quais o self se 

pode estender, surgem algumas questões: (I) Como é que esta extensão ocorre, de modo 

a podermos compreendê-los a todos? (II) Quais são os critérios que permitem distinguir 

quais os objetos que fazem parte da construção da identidade de um indivíduo, ou grupo,  

e quais os que se constituem como meros objetos mundanos? 

Os primeiros pensadores que tentaram responder a estas perguntas, ao mesmo 

tempo que procurando verificar a tese da extensão do eu numa dimensão material, foram 

McClelland (1951) e Prelinger (1959). Ambos os investigadores ao procurarem 

categorizar quais os objetos que poderiam corresponder a partes integrantes da identidade, 

identificaram, respetivamente, as seguintes premissas, em relação a este fenómeno: (a) 

“X é considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y exercer controlo sobre X”; 

(b) “X é considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y for controlado ou afetado 

por X”. 

A premissa apontada por McClelland (1951), já anteriormente tinha sido sugerida 

por Jean Paul Sartre, na sua obra O Ser e o Nada (1943), mas o filósofo francês, para além 

da noção de controlo, postulou igualmente sobre as noções de domínio e superação, e a 

relação entre Objetos com o Eu, propondo assim uma premissa que permite englobar 

Objetos intangíveis e impossíveis de possuir no sentido material-capitalista. Objetos 

como, por exemplo, montanhas, espaços públicos, veículos, obstáculos, eventos e 

experiências de vida, entre outros, que o indivíduo pode considerar parte de Si, quando 

domina as atividades do Saber-fazer cognitivos e Saber-fazer práticos em relação a um 

dado Objeto ou quando os supera de algum modo (Ketèle & Roegiers, 1993). Com tudo 

isto poderíamos então formular a premissa de que: (c) “X é considerado uma extensão do 

self de um Sujeito Y, se Y dominar ou superar X”. 

Seguindo esta última linha de pensamento, é possível apontar duas interpretações 

do conceito de “extensão de self”, uma leitura simbólica e ideológica associável aos 

objetos materiais que alguns pensadores como Bourdieu (1984, 1993) fazem, e outra mais 

literal que Don Kates e Nicole Varzos (1990), por exemplo, exploraram. Estes últimos 

autores, ao estudarem o uso de armas de fogo e as metáforas fálicas e masculinas  

associadas a estas, defendem que alguns dos objetos aos quais nos apegamos e associamos 

não conferem apenas um poder simbólico, mas sim, também, um poder real ao Sujeito, 

no sentido de um aumento ou melhoria do poder de ação, ou social efetivo. Tal como 



refere Belk, “Objetos na nossa posse podem literalmente estender o self, tal como um 

instrumento ou arma nos permitem realizar coisas das quais não seriamos capazes de fazer 

caso não os tivéssemos7” (1988a, p. 145). Se refletirmos sobre a própria posse e uso de 

dinheiro em si, podemos diferenciar o poder de realização, o poder de compra, que 

proporciona novas oportunidades de ação, e a carga simbólica que o Sujeito ou o Outro 

atribuem ao Objeto em si e ao Sujeito por associação ou posse deste. Sartre (1943) faz 

também referência a esta relação de poder, defendendo que a única razão para que um 

Sujeito queira possuir algo está relacionada com a vontade de aumentar o nosso Self, seja 

relativamente à nossa sensação dele ou ao poder efetivo que temos. Deste modo, podemos 

inferir que: (d) “X é considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se X permitir a 

Y realizar uma ação nova ou melhor, ou ainda, conferir algum tipo de poder ou 

superioridade efetiva”. 

Para além desta forma de associação de objetos como parte do Self, Sartre (1943) 

aponta mais dois modos segundo os quais o ser humano considera um dado Objeto como 

parte de Si. Um destes modos foi igualmente apontado por outros pensadores que lhe 

sucederam (Codere, 1950; Goffman, 1971; Simmel, 1950), considerando que, 

relativamente ao facto de conquistar, invadir ou roubar um dado Objeto de outro 

indivíduo faz com que o Sujeito tenha um certo tipo de controlo ou domínio, tanto do 

Objeto como do Outro através do Objeto. Belk (1988a) e Goffman (1971), entre outros, 

apontam também para o conceito de contaminação interpessoal, como sendo outro modo 

de invasão de um indivíduo a um Outro. Isto é, um tipo de incorporação passiva ou 

involuntária do Outro pelo Sujeito através da alteração, intrusão ou destruição de um dado 

Objeto. Erving Goffman (Idem) apresenta alguns exemplos de como este fenómeno se 

pode dar:  violação do espaço privado ou pessoal; contacto corporal não consentido; 

poluição sonora; contacto com odores, calor e excreções humanas e animais; marcas 

deixadas em Objetos por outros; etc. Russell Belk (1988a) ainda faz a associação deste 

conceito de contaminação com a incorporação involuntária de Objetos oferecidos ou 

herdados, modo de incorporação de Objetos que Sartre (1943) também faz menção. 

Nestas ações pode haver por um lado uma imposição ou oferta de uma parte de Si, do 

indivíduo que oferece ao indivíduo que recebe, pois, um presente continua a ser associado 

com o indivíduo que o ofereceu e pode estar “contaminado” com a carga simbólico-

ideológica dele. Com tudo isto, o presente pode ser considerado invasivo ou, pelo 

                                                                 
7 [Texto original] Objects in our possession literally can extend self, as when a tool or weapon allow us to do things of which 
w e would otherwise be incapable. 
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contrário, algo procurado pelo indivíduo que recebe, compreendendo o que Belk designa 

de contaminação negativa e contaminação positiva. O mesmo conceito poderíamos 

associar à rejeição de implantes ou próteses por parte de alguns indivíduos. Podemos, 

assim, sumarizar esta informação em duas premissas lógicas: (e) “X é considerado uma 

extensão do self de um Sujeito Y, se Y destruir, invadir, roubar, alterar, contaminar, ou 

conquistar X de um outro Sujeito Z”; e, (f) “X é considerado uma extensão do self de um 

Sujeito Y, se Y oferecer, transmitir, doar ou legar X a um outro Sujeito Z”. 

A doação de órgãos pode estar relacionada com os processos referidos em cima 

(Austin & Belk, 1986), mas o ato de receber o órgão, assim como outras formas de tornar 

um Objeto parte do Self, pode relacionar-se com outro aspeto da “contaminação”, isto é, 

a incorporação ou implantação (Belk, 1988a; Lévi-Strauss, 1962). Segundo o antropólogo 

Ernest Beaglehole (1931), a incorporação quase que literal de objetos no Self e o inverso 

são possíveis de verificar em várias tradições humanas em povos tribais, desde enterrar 

ancestrais em terras consideradas sagradas, comer partes de animais ou inimigos 

conquistados, ou adotar o nome ou outro aspeto destes como nosso. Este tipo de 

assimilação pode também relacionar-se com alterações fisiológicas, como a cirurgia 

plástica, tatuagens e piercings, entre outras, realizadas pelo Sujeito (Sanders, 1988), bem 

como a procura de ser “contagiado” positivamente pela incorporação de objetos relativos 

a certos indivíduos, ideologias ou contextos históricos ou culturais distintos, mas os quais 

o Sujeito quer incluir ou declarar como sendo parte da sua identidade (Belk, 1988a; Lévi-

Strauss, 1962; Rigby & Rigby, 1944). O ato de ingerir certos objetos, sejam eles alimentos 

ou não, também pode ser interpretado à luz desta forma de estender o Self. Com tudo isto, 

podemos dizer que: (g) “X é considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y 

ingerir, incorporar ou for implantado com X”. 

Um dos principais aspetos relacionados com a forma de o ser humano associar-se e 

ser associado a objetos, principalmente no que toca aos objetos realizados ou alterados, 

foi já explorado pelo filósofo do séc. XVII, John Locke, quando este se baseou neste 

ponto para defender o direito a propriedade, governo e de “direitos naturais do Homem”, 

na sua obra Dois Tratados Sobre o Governo (1960). Segundo o pensador britânico, como 

todos nós somos donos de nós próprios, principalmente em relação ao nosso corpo, 

significa que somos donos da nossa produtividade, do nosso trabalho, ou seja, o produto 

do nosso trabalho é nossa propriedade. O filósofo escrevia num tempo de reflexão política 

sobre os direitos do cidadão comum, procurando defender um republicanismo clássico e 

iniciando o pensamento e ideais liberalistas que se associaram às posteriores 



transformações sociopolíticas no continente Americano e Europeu, mas esta posiçã o 

confere também uma atenção para a ação humana de criar algo (Copleston, 1993b). 

Russell Belk (1988a) explicita como a base para direitos de autor, patentes e repúdio pelo 

plágio se encontram baseadas neste pressuposto de que “Quer o produto criado seja objeto 

material ou pensamento abstrato, o criador retém uma relação de identidade com o objeto 

desde que este último mantenha uma marca ou outra associação com a pessoa que o 

criou8” (Idem, p. 150). Tanto Marx (1887) como Sartre (1943), para além de afirmarem a 

existência desta relação de direito e identidade materialista para com Objetos produzidos 

por um Sujeito, defenderam igualmente que a compra, aquisição de Objetos através de 

trocas comerciais e poder monetário, é em si uma outra forma de se criar uma relação de 

identidade e posse de Objetos pelo Self. Com tudo isto, podemos apresentar como 

premissa lógica que sumariza esta forma de extensão de self como sendo: (h) “X é 

considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y adquirir, comprar, produzir X”. 

Segundo os estudos de Belk (1982, 1988b), em relação à investigação do 

comportamento de consumidores, não há uma atenção muito centrada nos fenómenos de 

uso contínuo, acumulação e apego que alguns indivíduos têm das suas posses. La Branche 

(1973) defende que a retenção de posses pode estar relacionada com uma associação a 

estes Objetos como provas da existência do Sujeito ou “âncora” para o self, sendo a sua 

destruição ou separação deste, entendida como que uma anulação das suas biografias. 

Segundo o autor, como nós somos os primeiros historiadores de nós próprios, um fator 

para a retenção ou separação de bens materiais e simbólicos é quando as nossas posses 

não correspondem à nossa perceção da nossa história pessoal. Belk (1988a) em relação a 

este aspeto infere que os momentos onde um indivíduo é mais provável descartar estes 

objetos são os de mudanças, inícios e conclusões de ciclos, ou viagens, isto é, quando os 

Objetos já não correspondem a uma descrição ou associação simbólica correta à 

identidade do Sujeito, quando passam a estar desfasados com a imagem e sensação de 

self autoconcebida pelo Sujeito. Tal como já explorado este tipo de relação de extensão 

de self pode ser verificado não só com objetos consumíveis, mas também, com o corpo, 

dinheiro, espaços físicos, valores ou objetos de associação simbólica. Belk (Idem) faz 

referência a mais outro tipo de retenção de Objetos, as coleções. Aqui o investigador 

realça o aspeto de controlo e singularidade que as coleções permitem ao Sujeito realizar, 

dentro de limites autoconstruídos, isto é, por muito que não seja possível controlar e 

                                                                 
8 [Texto original] Whether the thing created is a material object or an abstract thought, the creator retains an identity in the 
object as long as it retains a mark or some other association w ith the person who brought it to existence. 
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possuir grande parte da nossa realidade, o ato de colecionar confere uma possibilidade de 

dominar e construir uma parte pequena da realidade de um dado Sujeito. Se para além 

disso também relacionarmos com o que Locke (1960) defende em relação a como o 

direito de propriedade e posses se dá, podemos também refletir sobre o investimento de 

tempo e energia que um Sujeito emprega num Objeto como modo de vinculação e marca 

de si no Objeto (Belk, 1988a). Podemos concluir, portanto, que: (i) “X é considerado uma 

extensão do self de um Sujeito Y, se Y colecionar, ou se recusar desperdiçar ou desfazer 

de X” e que (j) “X é considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y usar, cuidar 

ou investir voluntariamente em X”. 

 

 

1.2.2.1.2. Personalização 

 

Como último aspeto e conceito a analisar dentro dos estudos sobre a dimensão 

material está o de personalização ou apropriação. Este conceito, em comparação com a 

extensão de self, encontra-se menos explorado na literatura e estudos realizados no âmbito 

das ciências sociais e humanas, tendo vindo a ter mais atenção por parte dos estudos de 

design e de consumo (Brandes & Erlhoff, 2011; Niva, 2008). Ele compreende um tipo 

especifico de marca do Sujeito no Objeto – a transformação, alteração do Objeto em 

termos simbólicos, materiais e/ou práticos pelo Sujeito (Niva, 2008). De todos os 

investigadores Daniel Miller (1987, 2001, 2005) é talvez o que primeiro evidenciou este 

processo de associação e extensão de identidade dentro dos seus estudos sociológicos e 

antropológicos da cultura material e comportamento de consumo (Niva 2008). Segundo 

o pensador britânico, a aquisição e uso particular de um Objeto não o torna imediatamente 

especial ou como parte inerente ao Sujeito e à sua identidade, sendo que o ato de 

apropriação denota um longo processo onde o Sujeito se insere, “contamina” o Objeto em 

si, retirando-o do mundo abstrato e estranho ao Sujeito, e culminando numa associação e 

colocação do Objeto num novo contexto familiar ao Sujeito e ao seu controlo, (Miller, 

1987; Niva, 2008). Como explicam e exemplificam Brandes & Erlhoff, (2011), em 

relação ao modo como usamos Objetos de modo diferente ao pretendido por seus 

criadores: 

 

Independentemente de qual seja o aspeto do dia-à-dia em que nos concentremos, é 

extraordinário o alto grau de capacidade de conceção envolvida no uso prático de objetos, 



processos, serviços e também documentos. Independentemente ao que quer que os designers, 

os fabricantes ou os engenheiros possam ter intencionado, frequentemente a apropriação prática 

no uso altera significativamente estas formas pretendidas. 

 (…), isto é prova das nossas, às vezes idiossincráticas, habilidades humanas ou das 
aspirações, desejos e problemas reais das pessoas que interagem com estes objetos, processos 

e documentos, que, ao fazê-lo, mudam e apropriam-se deles. Usamos cadeiras como guarda-

roupas ou escadas, (…) sentamo-nos em escadas que não foram inicialmente desenhadas como 

assentos, usamos jornais para proteger as nossas cabeças da chuva e sol e por aí em diante. Por 

outras palavras: o uso é uma intervenção segundo a qual nós apropriamos o nosso ambiente já 

em si concebido de acordo com as nossas necessidades imediatas.9 

(Idem, p. 13) 

 

Este conceito assume que, quando um dado Sujeito adquire e/ou usa um Objeto, ele 

modifica-o ao tentar incorporá-lo na sua vida, realidade e identidade, que o ato de 

aquisição e uso de um Objeto por um Sujeito implica uma adequação e manipulação 

material, simbólica ou prática do primeiro por parte do segundo. Em relação ao Sujeito, 

por sua vez, pressupõe-se que este ao usar e alterar algum aspeto do Objeto de um modo 

pessoal tem como intuito a procura de realização de objetivos pessoais e de marcar 

consciente ou inconscientemente o Objeto como seu, e de usar do Objeto como meio 

através do qual comunica com e altera o mundo à sua volta, nas variadas dimensões (Belk, 

1988a; Niva, 2008). Em suma, podemos dizer que a apropriação de um Objeto também 

corresponde a uma forma de extensão da identidade do sujeito, compreendido numa 

premissa lógica como: (k) “X considerado uma extensão do self de um Sujeito Y, se Y 

manipular ou personalizar X”. 

 

Resumindo o que se procurou evidenciar com esta exploração de como a identidade 

se pode dispor e relacionar com o mundo material ou dos Objetos (Quadro I), tendo em 

consideração que nem todos compreendem apenas uma natureza material, o ser humano 

faz-se entender e comunicar a forma como se autocompreende e/ou como procura ser 

retratado (Niva 2008). Os Objetos com os quais nos rodeamos e associamos tornam-se 

uma componente importante para a compreensão e o estudo do Self, sendo esta 

                                                                 
9 [Texto original] Regardless of which area of everyday life you focus on, you will be amazed at the high degree of designerly 
capability involved in the practical use of objects, processes, services and also documents. Whatever designers, 
manufacturers or engineers might have intended, more often than not the practical appropriation in use signif icantly 
changes these intended forms. 
(...), this is proof of our, at times quite ideosyncratic, human abilities or of the aspirations, desires and real problems of 
the people w ho interact with these objects, processes and documents and, in doing so, change or appropriate them. We 
use a chair as a w ardrobe or ladder, (...) we sit on stairs that w ere not initially designed as seats, w e use newspappers to 
protect our heads from rain or sun and so on. In other words: usage is an intervention in which we appropriate our designed 
environment according to our immediate needs, (...) 
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interpretação feita através destes artefactos do Sujeito, já utilizada nas ciências forenses 

e criminologia para tentar construir uma identidade para os corpos de vitimas através dos 

seus pertences e aspetos físicos, ou para identificar suspeitos pelas marcas e escolhas 

materiais e simbólicas reconhecidas (Belk, 1988a; Pogrebin, Poole & Regoli, 1986). O 

nosso Self faz-se evidenciar pelas nossas posses, pelo que contaminamos e pelo que 

conhecemos e experienciamos, operacionalizando-se não só ao nível individual, mas 

também no nível coletivo e relacional, envolvendo aspetos como família, grupos e 

identidades sociais, subculturas e identidades nacionais, entre outros exemplos (Belk, 

1988a).  

 

Quadro I. Resumo dos modos de extensão de self 

• Posse: compra/consumo, uso/frequentação, criação/produção, manipulação e autoria/propriedade 

• Contaminação: ingestão/implantação, oferenda, invasão/desapropriação, adulteração e 

danificação 

• Conhecimento, Experiência e Familiaridade. 

 

 

1.2.3. Fragmentação, multiplicidade e negociação de identidade 

 

Se refletirmos sobre estes quatro níveis ou planos de identidade (e.g. individua l, 

relacional, coletivo e material) podemos afirmar que vários dos aspetos de identidade 

podem e coexistem, sendo possível um indivíduo ser homem, bissexual, luso-irlandês, 

judeu, trabalhar como designer gráfico numa empresa e como drag queen profissional em 

três noites da semana, ter um par de calças de Thierry Mugler, e ter um relacionamento 

aberto de 4 anos com um outro homem (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Estas 

várias e múltiplas facetas ou aspetos identitários não estão necessariamente salientes ou 

expostos pela pessoa 24 horas por dia, sendo mais relevantes que outros em contextos 

diferentes, e não são, igualmente, independentes uns dos outros, antes fazendo parte de 

uma interceção ou interação contínua, conjugando-se numa concepção de identidade que 

podemos designar como uma “definição operacional integrada” (Idem, p. 4). 

Ao termos como aceite um afluência de várias características, ressaltam duas 

questões em relação às quais é necessário se estar ciente quando investigamos a temática 

da identidade, isto é, (I) se devemos considerar que um indivíduo tem uma identidade 

unitária, coesa ou múltiplas identidades em si mesmo, ou ainda, numa perspetivação de 



que a identidade é singular, (II) se esta identidade é constituída por componentes 

independentes ou literalmente idênticas com o todo (Curtis & Noonan, 2014; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011). 

De facto, como alguns autores já o fizeram (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; 

Mohanty & Wetherell, 2010), podemos perspetivar as categorias de identidade como 

conteúdo independente do indivíduo. Isto é, as categorias de “homem”, “bissexua l”, 

“Luso-irlandês”, entre outras, denotam sentidos, significados, valores e ideias que são 

estabelecidas e refletidas pelo discurso e processos sociais, num dado contexto histórico 

e cultural, independentemente da perspetiva do indivíduo que as reclama como suas 

marcas identitárias. Para além disso, estas categorias podem ser partilhadas por 

indivíduos que não estão relacionados entre si (Butler, 1988, 1990, 1993; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011). 

Luyckx, Schwartz e Vignoles (2011) descartam, por um lado, o problema de se 

devemos considerar a multiplicidade de identidades de um indivíduo como sendo várias 

identidades separadas ou componentes de uma identidade única, como sendo na verdade 

um problema de terminologia, uma questão de definição. Por outro, refletem também que 

é um problema solucionado pelo quadro teórico de referência, ao qual o estudo se faz 

acompanhar. Isto é, se o foco do estudo está no indivíduo, por exemplo, então torna-se 

mais evidente a consideração dos vários aspetos como componentes de uma identidade 

singular. Se o foco for o estudo for um aspeto identitário partilhado por um grupo de 

indivíduos ou dentro de um texto, discurso e/ou imagem, então faz sentido investigar este 

aspeto como sendo uma identidade em si mesma, independente do indivíduo ou Sujeitos 

aos quais é associada. 

Dois problemas podem, no entanto, permanecer ou tornar-se relevantes. O primeiro 

refere-se ao problema apontado em Austin e Worchel (1986), de se o contexto ou 

ambiente onde se encontra o Sujeito e a sua relação com o Outro efetuam uma alternânc ia 

entre múltiplas identidades ou grupos de aspetos identitários no Sujeito, não implicando 

necessariamente que estes aspetos não estejam já associados ao Sujeito, mas 

simplesmente que estes fatores fazem salientar diferentes aspetos ou alternar a 

“identidade” do Sujeito em si. E sem segundo, e talvez o mais relevante na investigação 

sobre a identidade, o problema de que alguns aspetos da identidade de um indivíduo 

podem ser compreendidos como contraditórios, incompatíveis ou, de certo modo, 

paradoxos (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Se tivermos como exemplo um 

indivíduo que se considere tanto português como europeu, este indivíduo pode 
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experienciar as suas identidades “portuguesa” e “europeia” como sendo compatíveis ou 

em conflito, e a relação entre o indivíduo e estas identidades serão diferentes se 

considerarmos o mesmo indivíduo no ano de 1979, em relação ao mesmo indivíduo no 

ano de 2004. Este último problema tem em si uma ambiguidade terminológica tal como 

Luyckx, Schwartz e Vignoles nos apresentam: 

 

De um ponto de vista teórico, podemos simplesmente dizer que estes dois aspetos da identidade 

duma pessoa estão em conflito, mas eles são ainda parte de uma identidade única e abrangente. 

No entanto, de um ponto de vista fenomenológico, a pessoa pode experienciar a si mesma como 

tendo duas identidades e pode ter dificuldade em reconciliar estas num sentido unificado de self. 

Se as pessoas necessitam de um sentido de unidade nas suas identidades é uma questão 

empírica, verdadeiramente separada das preocupações de definição sobre o construto teórico da 

identidade. Em relação à questão empírica, verifica-se que as pessoas têm uma série de meios ao 

seu dispor para reconciliar inconsistências aparentes no seu sentido de identidade e para preservar 

um sentido subjetivo de continuidade de si mesmas. Por exemplo, as pess oas constroem 

narrativas para reconciliar inconsistências aparentes ao longo do tempo e situações, e elas podem 

também criar redefinições personalizadas das categorias identitárias que elas ocupam de modo a 

fazê-las “encaixar” melhor umas com as outras.10 

(Idem, p. 6) 

 

Uma possível comparação a este problema seria o de imaginar a identidade como 

que um puzzle, mas se refletirmos sobre esta perspetivação podemos concordar que no 

que toca a um puzzle efetivo ele é comprado todo ele completo, já em si pensado com a 

imagem final e única, e a certeza de que todas as peças fazem sentido e se ligam entre si, 

o que não sucede com a identidade. Como desenvolve Zygmunt Bauman (2004), no que 

se refere à identidade, por muitas peças que possamos ter à nossa disposição, não há 

certeza sobre o resultado final antes de se iniciar o “trabalho”, de que as peças concordam 

entre si e de que se tem as peças suficientes ou necessárias para a obtenção de algo 

significativo. O pensador polaco aponta ainda para o facto de que a realização de um 

puzzle ser regida por objetivos, começando-se já com a imagem final e tentando replicá-

la, peça por peça, havendo segurança de que, mais cedo ou mais tarde, e dependendo do 

esforço, o puzzle pode ser concluído, as peças podem ser mudadas de posição até 

                                                                 
10 [Texto original] From a theoretical point of view , we could say simply that these tw o aspects of the person’s identity are 
in conflict, but they are still part of a single, overarching identity. Yet, from a phenomenological point of view , the person 
might experience herself as having tw o identities and might have diff iculty reconciling these into a unitary sense of self. 
Whether people need a sense of unity in their identities is an empirical question, quite separate from definitional concerns 
about the theoretical construct of identity. In relation to the empirical question, it turns out that people have a number of 
means at their disposal to reconcile apparent inconsistencies in their sense of identity and to preserve a subjective sense 
of self-continuity. For example, people construct narratives to reconcile apparent inconsistencies across time and 
situations, and they can also create personalized redefinitions of the meanings of  the identity categories they occupy so 
as to make these “f it” better w ith each other. 



encaixarem todas de modo correto. Já no caso da identidade, o modo “correto” é deitado 

fora, sendo orientada antes pelos meios e não pelos objetivos. 

 

Não se começa a partir da imagem final, mas sim de um número de pedaços que foram obtidos 

ou que aparentam ser relevantes ter, e depois tenta-se procurar saber como ordenar e reordena-

los de modo a que algumas (quantas?) culminem em imagens prazerosas. Trata -se de uma 

experimentação com que se tem. O problema não é de que se precisa para lá chegar, para atingir 

o ponto que se quer alcançar, mas sim quais os pontos que podem ser alcançados dados os 

recursos já em posse, e quais são os merecedores do esforço de obtê-los.11 

(Idem, pp. 48-49) 

 

Hoje em dia, na sociedade e segundo o modo de vida ocidental em que vivemos, já 

não é possível pensarmos a identidade segundo um qualquer molde, como o que nos é 

imposto com um puzzle. Segundo Zygmunt Bauman (2000, 2004), com a sociedade pós-

moderna somos testemunhas de uma grande transformação que afetou estruturas 

socioeconómicas como o Estado, condições laborais, relações sociais, produção cultura l 

e económica, e a relação entre o indivíduo e o outro. Esta onda de globalização, 

modernização, multiculturalismo e liquidificação da sociedade lançou os indivíduos num 

processo de constante e repetida reconciliação, alimentado pela própria transformação e 

diluição das estruturas, moldes e instituições sociais. O pensador refere-se a esta 

“modernidade líquida” como a fragmentação do que era imposto ou estável, “sólido”, 

dando espaço à instabilidade, plasticidade, “liquidez” (Zygmunt Bauman 2000). 

Estruturas, categorias, contratos e compromissos já não têm uma validade de longa 

duração, tudo agora aparenta estar em fluxo, mudando de objetivos e foco, obrigando os 

indivíduos a uma ansiedade e flexibilidade que lhes permita acompanhar as mudanças e 

exigências do dia a dia (Zygmunt Bauman, 2000, 2004). 

A necessidade de estar em permanente reconfiguração altera o modo como se espera 

que o indivíduo gere e pensa a sua identidade. É esperado que a identidade também seja 

fluída, no sentido de não estar fixada em valores, moldes ou conceitos que rapidamente 

se podem tornar secundários ou mesmo obsoletos face ao ritmo fragmentário e à 

compressão temporal da sociedade líquida pós-moderna. O indivíduo tem de estar em 

constante descontentamento, procurando e refletindo sobre os recursos ao seu dispor, 

                                                                 
11 [Texto original] You do not start from the f inal image, but from a number of bits w hich you have already obtained or which 
seem to be w orthy of having, and then you try to f ind out how  you can order and reorder them to get some (how  many?) 
pleasing pictures. You are experimenting with what you have. Your problem is not w hat you need in order to ‘get there’, 
to arrive at the point you w ant to reach, but w hat are the points that can be reached given the resources already in your 
possession, and w hich ones are w orthy of your efforts to obtain them.  
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ancorando-se a definições e categorias identitárias momentâneas. Esta necessidade e 

ordem de liquidificação torna-se possível graças à liberdade de existência, expressão, 

experimentação e transformação que é permitida aos indivíduos, sendo o resultado uma 

eterna ambiguidade de limites e identidades. O indivíduo já não é prisioneiro em relação 

ao corpo, sendo que “a liberdade de mudar qualquer aspeto e armadilha da identidade 

individual é algo que a maior parte das pessoas consideram hoje em dia como alcançável 

no imediato, ou no mínimo vêm isso como uma prospeção realista para um futuro 

próximo12” (Zygmunt Bauman, 2004, p. 84). 

Enquanto que em tempos modernos se poderia falar de projeto de identidade, com 

objetivos de procurar responder ao problema da identidade, anteriormente delimitados 

por diversas estruturas ou instituições sociais que autorizavam ou validavam as respostas, 

agora o indivíduo deve estar em constante e simultânea negociação com a nostalgia do 

passado e as exigências de uma modernidade líquida em contínuo movimento e 

reconfiguração efémera. Os moldes modernos tornam-se muitas vezes incompatíveis com 

os novos conceitos e relações de identidade, que um indivíduo agora pode reclamar como 

sendo parte do seu self, mas a falta de balizas, de metas ou limites colocam o indivíduo 

numa espiral de ansiedade, de indeterminação e insegurança do resultado que pode nunca 

ser alcançado nas condições pós-modernas em que nos encontramos. Os problemas que 

daqui advêm, impõem algumas questões, como (I) “quais das várias e possíveis 

identidades devo selecionar?” e (II) “Por quanto tempo devo manter esta escolha?” 

(Idem). 

 

O projeto de identidade tomou a forma de experimentação imparável. As experiências nunca 

acabam. Experimenta-se uma identidade de cada vez, enquanto que outras, como algo por testar, 

esperam na esquina por chegarmos e as pegarmos. Muitas mais identidades por sonhar estão 

ainda por ser inventadas e cobiçadas numa vida. Nunca se saberá com certeza absoluta se a 

identidade que se tem disposto é a melhor que se consegue e se é a mais provável em dar a maior 

satisfação.13 

(Idem, p. 85) 

 

 

                                                                 
12 [Texto orgininal] The freedom to change any aspect and trapping of individual identity is something most people deem 
today to be attainable right aw ay, or at least, they view  it as a realistic prospect for the near future. 
13 [Texto orginal] Identity building has taken the form of unstoppable experimentation. Experiments never end. You try one 
identity at a time, but so many other, as yet untried, w ait round the corner for you to pick them up. Many more undreamt-
of-identities are still to be invented and coveted in your lifetime. You’ll never know  for sure whether the identity you are 
currently parading is the best you can get and the one most likely to give you the most satisfaction. 



1.2.4. Dos processos de produção de categorias de identidade 

 

Parte do diálogo de “negociação” de identidade vem também de uma procura de 

conciliação entre o que os autores consideram como os conteúdos e processos de 

identidade (Brewer & Sedikides, 2001; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). Segundo a 

perspetiva de identidade social defendida por Luyckx, Schwartz e Vignoles (2011), 

embora os aspetos e dimensões de identidade possam ser divididos em individua l, 

relacional, social e material, como utensílio de organização do pensamento teórico, elas 

correspondem a níveis pessoais e sociais de identidade, ambos condicionados pelo 

contexto social. Neste sentido, Ellemers, Haslan e Oakes (1997) defendem mesmo que 

um mesmo conteúdo pode ser categoria tanto de uma dimensão identitária como de outra, 

dependendo do contexto em que é considerado, como, por exemplo, a cor de pele, que 

pode ser característica pessoal de um indivíduo, aspeto individual, ou pode relacionar -se 

com uma característica de definição de grupo ou de estatuto social, ou ainda um aspeto 

social. 

O mesmo se pode aplicar ao que se define como processos de identificação, sendo 

que alguns envolvem a ação de reflexão e reivindicação por parte do indivíduo em relação 

à sua identidade, como, por exemplo, exploração de valores e crenças pessoais, enquanto 

que outros evidenciam a mudança de sentido de conceitos ou a denominação de ideias 

novas através de mudanças sociais e políticas. Estes processos podem também ser 

distintos ao nível da consciência individual e coletiva, podendo dizer-se que a categoria 

de “mulher” é tanto dinamizada por processos individuais e sociais conscientes de 

definição, performance, reivindicação e defesa de identidade, como de discursos e ações 

inconscientes quer por parte de indivíduos, quer por grupos ou instituições sociais (Butler, 

1988, 1990, 1993; Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011). 

Dos processos de produção de identidade e das suas categorias, quer a nível individual e 

social, explícitos ou implícitos, a literatura faz evidenciar duas posições importantes a quando do 

estudo da identidade: (I) a questão de descoberta ou construção de identidade; (II) a questão da 

estabilidade da identidade, de essencialismo e nominalismo. 
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1.2.4.1. Do descobrimento e construção da identidade 

 

De entre os principais debates, no âmbito dos estudos sobre a identidade, encontra -

se a questão entre os pensadores que defendem a identidade como concebida por um 

processo de construção, e os que defendem a identidade como alcançada por um processo 

de descoberta, revelação. Se considerarmos a identidade como “descoberta”, estamos 

implicitamente a afirmar que as características identitárias ou a identidade como um todo, 

o self, existe mesmo antes de ser “identificada”, ou seja, a identidade é algo a priori ao 

indivíduo, cujas as características ou aspetos identitários já estão em si no indivíduo. Esta 

perspetiva vai ao encontro da ideia de projeto de identidade, da procura pelo indivíduo da 

sua identidade pessoal e mesmo social. Já a perspetiva “construtivis ta”, implica que a 

identidade é algo construído, podendo ser levada ao extremo e defender que o indivíduo 

começa numa “tela branca” onde ele, o Outro e o seu contexto social, cultural e histórico 

vão em conjunto desenvolvendo o self, não existindo nenhuma identidade anterior ao 

indivíduo (Luyckx, Schwartz & Vignoles, 2011; Waterman, 1984). 

Uma linha de pensamento que se tem vindo a solidificar-se na investigação procura 

solucionar este dilema, defendendo que na realidade ambos os processos acima referidos, 

ocorrem em simultâneo na realização do self, mas de modo cruzado. Isto é, que numa 

compreensão da identidade como sendo construída pelo indivíduo, existe uma 

autorreflexão e autodescoberta, fazendo, deste modo, subjazer que o processo de 

desenvolvimento da identidade está em si interligado com a descoberta e atualização dos 

aspetos e categorias identitárias (Butler, 1988, 1990, 1993; Luyckx, Schwartz & 

Vignoles, 2011; Schwartz, 2002; Waterman, 1984). Segundo esta posição teórica 

podemos dar relevância aos vários atores, agentes que influenciam a identidade, tendo, 

assim, uma construção pessoal, onde o indivíduo tem poder de agência sobre o 

desenvolvimento de quem ele é e de quem ele aparenta ser (de/para Si), e uma construção 

social, o contexto sociocultural onde o indivíduo vive e se desenvolve que vai condicionar 

as opções e oportunidades de construção e experimentação de identidade do indivíduo 

(de/para Outro) (Aryosa, Figale & Tucci, 2008; Butler, 1988, 1990, 1993; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011; Schwartz, 2002). 

Se tivermos em conta a conceção de agência de Crozier (Valente, 2011) e a teoria 

da coorientação de James Taylor (Melo, 2012; Taylor, 2007; Valente, 2011) – “os atores 

são portadores de poder nas organizações, extraído de uma pluralidade de recursos, desde 

tomadas de decisão, realização de tarefas, processamento de informação, divisão social 



de trabalho e as interações entre membros da organização ou de forma da mesma” 

(Valente, 2011, p. 50). Assim, podemos, então, admitir que este Outro com o qual o 

indivíduo interage pode ser uma qualquer entidade, mesmo que ontologicamente distinta 

do ser humano, e que detém de poder agêntico, isto é, de agir sobre o indivíduo ou sobre 

a realidade. Consequentemente, um livro, um email, uma máquina, um programa, um 

videojogo, ou um símbolo, todos estabelecem uma interação e relação com o indivíduo, 

quer seja ao modo como estes se interagem, o modo como alteram a interação do 

indivíduo com a realidade, ou de como o processamento da informação sobre a realidade 

ou do indivíduo se realiza. Deste modo podemos incluir a interação dupla entre um 

indivíduo e um aspeto da sua dimensão material, fazendo com que o último não seja 

somente Objeto, mas também agente da realização do self. 

Numa perspetiva distinta, Claude Dubar (2006) apresenta-nos um modelo de 

processos de construção e descoberta da identidade, mas separados em processos pessoais 

(de/para Si) e sociais (de/para o Outro): (I) Identificação cultural, ou a forma “biográ fica 

para outrem”, segundo a qual os indivíduos são identificados pela sua linhagem 

geracional, o seu apelido, implicando um “Eu nominal”; (II) Identificação estatutária, ou 

a forma “relacional para outrem”, referindo-se a uma identidade pelas interações sociais 

e o sistema hierárquico segundo o qual elas se realizam, os papéis e estatutos dentro do 

contexto social, ou seja, dentro da família, da escola, do trabalho, no Estado, etc., 

implicando que o indivíduo seja um “Eu socializado” e plural na sua multitude de 

identidades, consoante a multitudes de esferas sociais; (III) Identificação de Si reflexivo, 

ou forma “relacional para si”, tratando-se das identidades reivindicadas, mas que 

implicam a associação ou dissociação a grupos, causas, ideologias, problemas, etc. e das 

quais esperamos ser reconhecidos ou associados, podendo ser partilhadas ou alternativas, 

implicando agora “Outros significativos”; e, (IV) Identificação de Si narrativo, ou a forma 

“biográfica para si”, onde já não é suficiente o reconhecimento de “Outros significativos”, 

a identidade é aqui obtida pelo questionamento das identidades previamente atribuídas e 

pelo visionamento do futuro ou do projeto de vida. Trata-se de um Eu com consciência 

de “outros generalizados” e de um processo de identificação que incluí crise, revolução e 

mudança de paradigma de identidade, segundo uma linguagem de Thomas Kuhn (2009). 
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1.2.4.2. Da estabilidade da identidade: o essencialismo e o nominalismo 

 

Um outro debate a que se assiste na investigação sobre a identidade, centra-se na 

problemática da identidade ser considerada estável ou em constante mudança. 

Especificamente, pretende-se perceber se é possível definir em concreto o self de um 

indivíduo, ou se esta tarefa é impossível dada a uma instabilidade característica (Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011). Destas duas correntes de pensamento que permitem aos 

autores justificarem a sua leitura e interpretação da realidade, a primeira denomina-se de 

essencialista e tem origem em Parménides de Eleia, filósofo da Grécia Antiga que viveu 

antes de Sócrates de Atenas (Kirk, Raven & Schofield, 1983; Spinelli, 2003), tendo sido 

posteriormente desenvolvida e explorada por Aristóteles (Aristotle, 1896), S. Tomás de 

Aquino (2008), René Descartes (1995; 2001) e Gottfried Leibniz (Curtis & Noonan, 

2014; Loemker, 1969), entre outros. Esta denominação “essencialista”, é devido à defesa 

que os autores desta corrente fazem em relação à existência de essências (eidos), 

realidades essenciais, substâncias imutáveis e originais, i.e., uma mesmidade permanente 

no tempo e, de certo modo, a priori que é concebida como realidade em si, ao encerrar 

categorias segundo as quais podemos diferenciar e agrupar os seres. Cada categoria define 

um aspeto essencial que ou difere (diferença específica) ou que é comum (essência 

comum) entre os seres, tornando-os idênticos, por um lado, e diferenciados, por um outro. 

Este essencialismo pressupõe a existência real destas essências, sendo elas as que 

permitem a definição definitiva de um ser, ou seja, a identidade de um ser (Copleston, 

1993a; Curtis & Noonan, 2014; Dubar, 2006; Olson, 2002). 

Um pouco antes de Parménides de Eleia, houve um outro filósofo que questionou 

a inalterabilidade do mundo e postulou que tudo estava sujeito a mudança, sendo que uma 

das frases mais reconhecidas deste autor se trata de: “é impossível entrar duas vezes no 

mesmo rio” (Spinelli, 2003, pp. 270-271). O que a filosofia de Heraclito de Éfeso defende 

é a negação da existência de essências eternas, e a afirmação de que tudo muda e se altera. 

Logo, a identidade de um ser, vai depender sempre do contexto onde está inserido e da 

perspetiva com a qual observamos e analisamos esse ser (Copleston, 1993a; Dubar, 2006; 

Foucault, 1972b, 1992; Kirk, Raven & Schofield, 1983;). Deixamos de ter categorias, 

para começarmos a ter simplesmente palavras, valores e signos sujeitos ao uso contextual 

da linguagem (parole); palavras que não nos remetem para essências, mas sim utilizadas 

como instrumentos que nos permitem descrever e referir o real (Dubar, 2006; Foucault, 

1972b, 1992; Saussure, 1986). Deste modo temos então uma identidade historicamente e 



contextualmente variável, uma identidade que não resulta daquilo que permanece 

necessariamente “idêntico”, mas sim, de um processo de identificação contingente. É esta 

a linha de pensamento que carateriza a corrente nominalista, que se opõe à essencialista, 

e desenvolvida por pensadores como Epicuro, David Hume e John Stuart Mill (Copleston, 

1993a; Curtis & Noonan, 2014; Dubar, 2006; Olson, 2002). 

 

Quando as duas correntes filosóficas precedentes são aplicadas aos seres humanos 

percebe-se melhor o que está aqui em questão. A corrente essencialista é aquela que postula ao 

mesmo tempo uma singularidade essencial de cada ser humano (a possibilidade de d izer «quem 

é que ele é» em si) e uma pertença igualmente essencial que não depende do tempo, que constitui 

uma pertença a priori, herdada à nascença (a possibilidade de dizer «o que ele é»). Estas duas 

crenças estão ligadas: é porque se acredita que a pertença é dada como a priori que se pode 

definir a singularidade essencial de cada um. Cada um se torna, de facto, naquilo que é: ele cumpre 

o seu destino, quer este esteja escrito nos seus genes ou marcado pelo seu «estado civil» (…).  

A corrente «nominalista», (…) recusa-se a considerar que existam pertenças 

«essenciais» (em si) e, por isso, não existem diferenças específicas a priori e permanentes entre 

os indivíduos. Existem modos de identificação, variáveis ao longo da história colectiva e da vida 

pessoal, afectações a categorias diversas que dependem do contexto. Estas formas de identificar 

são de dois tipos: as identificações atribuídas pelos outros (aquilo que eu chamo «identificações 

para Outro») e as identificações reivindicadas por si próprio («identi ficações para Si»). De facto, 

pode-se sempre aceitar ou recusar as identidades que nos são atribuídas. Podemos identificar-

nos duma forma que não a dos outros. É a relação entre estes dois processos de identificação que 

está na base da noção de formas identitárias. 

(…) Estes dois tipos de categorização podem muito bem coincidir. Por exemplo, quando 

um ser humano interioriza a sua pertença herdada e definida pelos outros como a única possível 

e, mesmo, imaginável. No entanto, estes dois tipos também podem divergir completamente. Por 

exemplo, quando alguém se define a si próprio com palavras diferentes das categorias oficiais 

utilizadas pelos outros. 

(Dubar, 2006, p. 9) 

 

Este debate entre identidade estável ou fluída, desenvolve-se de modo diferente por 

entre várias áreas de investigação. No domínio da psicologia do desenvolvimento e na 

perspetiva de Koen Luyckx, Seth Schwartz e Vivian Vignoles (2011), a identidade é 

perspetivada como tendo mudanças em momentos específicos da biografia de um 

indivíduo, sendo que objetivos pessoais, valores, crenças e outros aspetos da identidade, 

mudam principalmente em momentos como a adolescência, a entrada na vida adulta, 

mudanças nos relacionamentos sociais de longa duração, entre outros, mas sempre com 

o pressuposto de que a identidade é relativamente estável assim que o self se forme. Em 

contraste podemos ter a sociopsicologia e as teorias discursivas da identidade que 
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defendem que há mudanças dramáticas nos aspetos pessoais e sociais da identidade de 

um indivíduo, condicionados por um contexto intergrupal no qual o indivíduo se insere, 

ou mesmo a afirmação de que a identidade de um indivíduo se vai realizando ao longo da 

vida e dia a dia do indivíduo, durante as suas interações sociais, o que resulta numa 

identidade em constante fluidez e inconsistência (Butler, 1988, 1990, 1993; Luyckx, 

Schwartz & Vignoles, 2011). 

Embora pareça não haver uma solução ou dados empíricos que nos possam 

comprovar a fraqueza de um dos fenómenos por definitivo, Luyckx e colaboradores 

(2011), defendem que há uma reconciliação possível entre as duas perspetivas, 

nomeadamente nos processos por de trás da “construção, manutenção e mudança 14” 

(Idem, p. 10) que sustentam a identidade. Se voltarmos ao nosso exemplo de um indivíduo 

bissexual e num relacionamento aberto de 4 anos, com um indivíduo do mesmo género, 

estes aspetos podem aparentar estar estáveis devido ao esforço pelo indivíduo e aos 

processos contextuais de procura e incentivo ao cumprimento de papéis, compromissos e 

visões pessoais, ou seja, por muito que a identidade aparente ou esteja de algum modo 

estável, isto não significa que não haja uma dinâmica pessoal e social em operação, que 

procurem a estabilidade como objetivo final. Se ainda refletirmos que, por muito que 

hajam mudanças efetivas em termos de identidade de um indivíduo estas podem ser 

resultado de causas percetíveis e previsíveis, baseadas em fatores contextuais em que o 

indivíduo se encontra, então podemos concluir que, se um indivíduo estiver inserido num 

ambiente relativamente estável, durante um certo período de tempo, este poderá 

demonstrar um self relativamente estável ao longo do tempo, por muito que certos aspetos 

de identidade estejam mais salientes e outros mais “invisíveis” (Idem). 

Por último, podemos, igualmente, referir que por muito que o contexto e interação 

social influencie o indivíduo, isso não equivale a uma anulação da agência do indivíduo 

no processo de conceção e manutenção da sua identidade pessoal e social, havendo antes 

uma devida “negociação” entre os vários atores, em que nenhum se demonstra passivo 

neste processo (Idem). 

 

 

 

 

                                                                 
14 [Texto original] (…) construction, maintenance, and change. 



1.2.4.3. Da individuação 

 

Uma das problemáticas que cercam o tema da identidade é a questão da 

individuação, aspeto que é relevante para uma melhor compreensão sobre o processo de 

formação da identidade. Quando geralmente nos referimos à identidade individual de um 

certo Ser, referimo-nos nomeadamente às qualidades que nos permitem, por um lado, 

identificar a pessoa, e, por outro, distingui- la dos demais. O problema da individuação, 

abordado essencialmente dentro da lógica, ontologia e psicologia, centra-se acima de tudo 

na forma como algo pode ser identificado como sendo distinto de outra coisa, mais 

concretamente, a individuação tem como ideia base a procura de justificar o estatuto para 

um certo Objeto ou Sujeito como sendo não o Outro, podendo este Outro ser elemento da 

realidade ou um outro “indivíduo”. Note-se que aqui, dentro do âmbito da lógica e 

ontologia, quando se utiliza o conceito de “indivíduo” não estamos a usá-lo no sentido 

das qualidades sociopolíticas, características naturais ou qualidades psíquicas que 

qualificam um dado Sujeito da espécie humana, mas sim qualquer tipo de ente, 

independente da relação Objeto-Sujeito. Deste modo, um recém nascido, uma pedra, um 

fantasma, um livro, um cachalote, entre outros seres, todos eles podem ser considerados 

como indivíduos (Olson, 2010; Scott, 2014). 

Se refletirmos dentro do âmbito da identidade então podemos afirmar que esta 

consistirá não só no X que nos torna únicos enquanto seres dissociados dos outros, mas 

também no X, que nos torna dissociados dos outros, sendo que logicamente podemos 

definir este X que nos permite fazer tanto identificação como individuação de 

propriedades. Ao aplicarmos esta ideia à realidade que nos rodeia, é-nos possível afirmar 

que uma árvore e uma pedra, devido às suas propriedades, podem ser distinguidas como 

diferentes entre si, e que, mesmo entre duas árvores ou pedras há propriedades de cada 

uma, diferenças por tanto, que nos permitem individualizá- las. Sendo esta perspetiva de 

caracterizar um dado ser como sendo um conjunto de propriedades denominada Bundle 

Theory (Olson, 2010; French, 2000). 

Os filósofos John Locke (1690) e David Hume (1739) são apontados como os pais 

desta teoria, quando nos séc. XVII e XVIII, respetivamente, ao refletirem sobre a 

experiência humana e ao procurarem refutar a teoria das substâncias da filosofia antiga 

(Aristóteles, 1896; Curtis & Noonan, 2014; Robinson, 2014), defenderam que um dado 

Objeto consiste apenas de uma agregação, coleção de propriedades, relações ou 

características particulares constitutivas dos Objetos do mundo (tropos). Hoje em dia, 
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após outros pensadores acrescentarem e refletirem sobre a teoria, que é compreendida 

como argumentando que um dado ser consiste somente nas suas propriedades e nada 

mais. Se pensarmos numa laranja, segundo a Bundle Theory, construímos mentalmente 

desde logo a laranja na nossa mente ou reconhecemo-la pela sua cor, forma, textura, 

sabor, tipo de fruta, entre outras propriedades, o que nos remete para a afirmação de que 

uma laranja não é mais do que a agregação e relação entre estas propriedades. Assim, 

poderíamos inferir que “se quando penso ou procuro identificar um Objeto Y penso ou 

procuro discernir as suas características X, então as características X são o que me permite 

identificar o Objeto Y” (Curtis & Noonan, 2014; French, 2000). Se depois aplicarmos ou 

refletirmos esta teoria dentro do que já fomos abordando em relação à identidade, somos 

levados a verificar o mesmo argumento, no processo de identificação de um dado 

indivíduo, pelas suas propriedades individuais, relacionais, sociais e materiais. Ou seja, 

por muito que esta teoria possa ser debatida, como sendo medida suficiente para realizar 

a individuação entre seres, ela permite apontar para o modo característico como pensamos 

e realizamos identidade, bem como o modo como identificamos o Outro. 

Se regressarmos ao conceito de individuação, a teoria desenvolvida por Gilbert 

Simondon (Scott, 2014) permite-nos abrir a sua aplicação cientifica, quando este defende 

que a individuação se trata de um processo infindável do qual o indivíduo é um efeito e 

não a causa. Isto é, nós não temos primeiro o indivíduo que nos remete para uma reflexão 

sobre as provas ontológicas da sua individualidade, mas sim nós realizamos o indivíduo 

por efeito da individuação ao procurarmos distinguir ontologicamente os vários seres do 

mundo, sendo que este processo está, segundo o pensador, em constante execução. A esta 

teoria podemos igualmente relacionar a posição de Carl Jung (1946) em relação à 

individuação, que, segundo o pensador suíço, é um processo chave na integração 

psicológica de um indivíduo, relacionando-se com o desenvolvimento dos aspetos 

psicológicos do indivíduo como sendo distinto do resto do coletivo. Segundo Jung (Idem), 

este processo resulta numa transformação e consciencialização, por sonhos, imaginação 

ou associação livre, do inconsciente pessoal e coletivo que permite uma integração da 

mente como um todo, sendo as várias passagens deste processo marcadas por símbolos. 

Bernard Stiegler (2003, 2004) desenvolve e faz o cruzamento efetivo das teorias destes 

dois autores, bem como das ideias exploradas por Sigmund Freud e Nietzsche, 

defendendo que o Self é essencialmente em si um processo de individuação mental, no 

sentido de procurar consolidar as várias propriedades do indivíduo, e ser compreendido 

como indivisível. O self social é igualmente apontado como um processo, neste caso de 



individuação coletiva, havendo uma dialética circular entre os dois processos, no qual um 

está dependente do outro, em certa medida, i.e., não de um modo completo ou absoluto. 

Por último, Samuel Mateus (2011), numa tentativa de incorporar tanto as ciências 

da comunicação como a sociologia, e fazendo ligação com as conclusões de Stiegler 

(2003, 2004), apresenta uma outra leitura do conceito de individuação em comparação 

com o conceito de individualismo e, com uma preocupação em procurar definir a 

liberdade de agência e estatuto do indivíduo dentro das sociedades humanas, culminando, 

deste modo, num conceito usado pelo autor para: 

 

(…) definir o jogo de tensões, conflitos e sinergias que produzem uma certa configuração das 

relações sociais em geral e do indivíduo em particular. Cada época apresenta uma dada  

configuração, ou uma certa figuração que induz estados específicos de consciência do homem e 

do respetivo grau de individuação. (…), existe nas comunidades um sentimento (de individuação 

e não de individualismo), em que o indivíduo encontra-se claramente demarcado ao mesmo tempo 

que se inscreve em sociedades colectivas. A transformação do homem em indivíduo, a 

possibilidade de ele enunciar-se como ego salientando-se e demarcando-se de uma dada 

comunidade assume formas de individuação sui generis que não devem ser espartilhadas e 

acondicionadas perante conceitos gerais. 

(Mateus, 2011, pp. 99-100) 

 

Segundo Mateus (Idem), devemos considerar o indivíduo como “elemento 

simultaneamente singular e plural, que formando-se a partir de dinâmicas sociais ímpares, 

se constituí segundo configurações ou formas de individuação” (Idem, p. 95-96). 

 

 Tomar o indivíduo segundo as formas de individuação significa (…) a capacidade de 

incluir a singularidade na pluralidade (e vice-versa), bem como de assimilar uma diversidade de 

manifestações heterogéneas – por vezes incoerentes entre si – num todo aglutinante que molda a 

auto-consciência individual. Significa também incorporar modos de interpretação do indivíduo 

fundados nas relações tensionais, interdependentes e imprevisíveis operadas entre um indivíduo 

que oscila entre a singularidade e a pluralidade, entre um pólo individual e um pólo social.  

(Idem: 103) 

 

Assim Mateus (Idem), retira a definição e configuração ontológica de um indivíduo 

com um “corpo de atributos que o estigmatizam” e aponta para um indivíduo inserido 

num processo contextual e em constante mudança, bem como um indivíduo que apresenta 

um self que manifesta aspetos pessoais e sociais.  
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CAPÍTULO 2. Identidade: Autores e Pensamentos Relevantes ao Estudo 

 

 

Agora que já foram abordadas algumas das perspetivas e problemáticas gerais, de 

modo a precisar tanto o conceito de identidade como o de self na sua complexidade em 

relação ao ser humano e realidade social, ao mesmo tempo que não ignorando a 

multidisciplinariedade da investigação científica, torna-se relevante analisar com maior 

pormenor as teorias e estudos desenvolvidos por alguns autores e pensadores que se 

debruçaram sobre o tema, introduzindo aspetos específicos e pertinentes, e cujos 

pensamentos se cruzam em modo de contraponto ou de acréscimo, uns com os outros, o 

que nos proporciona uma visão mais completa e enriquecedora sobre os processos e 

fatores que cercam a identidade do ser humano, no mundo em que vivemos. 

 
 
2.1. A dimensão interna da identidade: de Freud e Lacan 

 

Dentro das muitas definições de identidade e conceções de como esta se faz 

compreender a que é mais intuitivamente apontada por qualquer indivíduo é a de que 

existe algo dentro de si, pensamentos, desejos, emoções, sonhos e impulsos, ou seja, uma 

dimensão interior e mental que é inerente a qualquer indivíduo e que se manifesta 

externamente. Esta conceção interna da identidade é geralmente atribuída ou apontada 

como originalmente apresentada nos escritos de Sigmund Freud e seus seguidores (Ellio tt, 

1999, 2001). Mas muitas das ideias presentes no pensamento e escritos de Sigmund Freud 

(1949, 1950, 1955, 1960, 1961a, 1961b) foram antes dele abordadas por outros 

pensadores, desde Aristóteles, Johann Fichte, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, 

Johann von Goethe e Friedrich Schiller, entre outros, mas é pela autoria deste pensador 

austríaco e fundador da psicanálise que elas se desenvolvem e se tornam reconhecidas 

pela cultura ocidental. Em primeiro, sobressai a sua atenção, defesa e interpretação de 

que a identidade de um indivíduo encontra-se dividida e ambivalente, numa constante 

dialética de luta interna, resultando numa dimensão interna inconsciente do indivíduo, 

onde este suprime os seus desejos, vontades, impulsos e ideias sexuais (Cole, 1971; 

Elliott, 1999, 2001; Anna Freud, 1969; Storr, 1989). Esta repressão é, segundo o que 

Sigmund Freud (1955, 1960, 1961a) nos apresenta, a chave para compreender este 

subconsciente e muitos dos aspetos da vida humana, tanto pública como privada, 



relacionados com ansiedades, conflitos e tensões. Este processo resulta de um mecanismo 

natural da mente para proteger o indivíduo de momentos e decisões em conflito com a 

realidade deste, retendo assim em si emoções negativas para o indivíduo e barrando do 

autoconhecimento do self estas experiências e características de identidade, sendo a única 

manifestação destes reconhecida e consciencializada devido à igual força de desejo de 

prazer e gratificação que o indivíduo, por muito que os reprima, não consegue deixar de 

procurar satisfazer, o que resulta numa constante luta de forças e reconfiguração do 

subconsciente (Elliott, 1999, 2001; Anna Freud, 1969). 

Mesmo assim, devido a este conflito e fracturação interna, bem como a incerteza 

das características do inconsciente em comparação com o que é consciente, Sigmund 

Freud (1955, 1960, 1961b) demonstrou ser difícil e complexa a compreensão dos modos 

como o inconsciente reprimido afeta e molda a vida pessoal e social do ser humano. O 

subconsciente é descrito como centrado nesta vontade de sentir prazer, nas crenças 

desejos e impulsos que existem nessa dimensão da mente sem contradição, misturando -

se simultaneamente o amor e ódio, o desejo e nojo, a aceitação e rejeição num turbilhão 

instável (Elliott, 1999, 2001; Sigmund Freud, 1961a; Storr, 1989). 

O pensador austríaco justificava muitas destas emoções reprimidas com as 

experiências da infância, os impulsos e desejos infantis e fraturados, que se manifes tam 

na vida adulta por fantasias, preocupações, sonhos e fugas no discurso, que se revestem 

de ideias e significados inconscientes ao indivíduo, abrindo, assim, uma janela para a 

dimensão emocional da mente à vida consciente, bem como controlando as biografias 

pessoais e narrativas privadas de cada ser humano inconscientemente (Elliott, 1999, 2001; 

Storr, 1989). Esta tese faz ligação com um dos processos mais detalhados e talvez mais 

discutidos de Sigmund Freud, o Complexo de Édipo. Com este complexo, drama 

psicológico, inspirado na mitologia grega e personagem do mesmo nome, o pensador 

tenta demonstrar como a identidade está sempre marcada pela relação com a família e 

memórias de infância. Os desejos, medos e ódios que um indivíduo sente em relação aos 

pais e irmãos durante a sua infância são projetados para o Outro durante a sua vida adulta. 

Estas conclusões levam-nos a entender a identidade como fraturada, como um ciclo 

dialético de conflito e repressão, pois, por um lado, procuramos desenterrar e descobrir 

de modo a libertar a consciência destas emoções reprimidas, e, por outro, realizamos esta 

procura ainda dentro das ilusões e memórias reprimidas de infância que nos condicionam 

a consciência (Elliott, 1999, 2001; Sigmund Freud, 1955, 1960; Storr, 1989). 
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(…) o complexo de Édipo é visto por freudianos como essencial para a construção de ident idade. 

O postulado psicanalítico põe ênfase na natureza dividida da subjetividade: o indivíduo está 

dividido entre as pulsões narcisistas do ego por um lado, e o desejos e medos do subconsciente 

por outro. Note-se, contudo, que este sentido de self édipamente negociado não é meramente um 

ocupante abstrato e desincorporado de pais sociais – tal como podemos encontrar, em algumas 

teorias sociais de socialização. Certamente o self, tal como é teorizado por freudianos, é – com o 

passar do complexo de Édipo – um agente moral e social completamente ancorado. Mas ainda 

assim a mera estranheza ou “otherness” que marca o inconsciente é tal que há sempre um golfo 

entre as representações internas do self e a realidade externa. Na teoria freudiana, a realidade 

externa é representada internamente através da imaginação e fantasia, que por sua vez envolve 

tanto as criações como distorções da mente.15 

(Elliott, 2001, pp. 66-67) 

 

Um dos mais reconhecidos interpretes do Complexo de Édipo freudiano, Jacques 

Lacan (1966, 1968, 1981), utiliza este processo para explicar a forma como a identidade 

social se forma no self. Segundo o pensador francês, a introdução do pai na relação entre 

a mãe e o filho expande a visão materialista e autoerótica que cerca a perspetiva da 

criança, devido ao afastamento que a figura paterna causa entre a criança e o seu objeto 

de prazer, o corpo materno (Elliott, 2001; Johnston, 2013; Pick, 2015). Esta emergênc ia 

da identidade social é tida como necessária pois o indivíduo desde logo cria uma projeção 

ideal e imaginária de si, experienciando a sua identidade pessoal como completa, coerente 

e omnipotente. Esta sensação de self que o indivíduo estabelece é, segundo Lacan (1966), 

fruto de uma identificação visual com a sua imagem no espelho. Este processo de 

mirroring sugere que o self é constituído e estruturado não pela perceção interior, mas 

sim de acordo com uma imagem externa e estranha ao indivíduo refletida no espelho, o 

que nos remete para a compreensão do self como uma ficção, no sentido de que é 

construído por algo estático e imaginário, sendo esta experiência ilusória que depois 

influencia as experiências relacionais do indivíduo com os Outros, identidade relaciona l 

e social (Elliott, 2001; Johnston, 2013; Pick, 2015). 

 

Lacan, inspirado pelas teorias filosóficas continentais que emergiam no período pós -guerra, 

transformou a própria conceção de self vitoriano, individualista e imperialista de Freud para uma 

                                                                 
15 [Texto original] the Oedipal complex is view ed by Freudians as essential to the construction of selfhood. The 
psychoanalytical account stresses the split nature of subjectivity: the individual is divided betw een the narcissistic lures of 
the ego on the one hand, and the desires and dreads of the unconscious on the other. Note, how ever, that this Oedipally 
negotiated sense of self is not merely an abstract, disembodied occupier of social roles – as w e might f ind, say, in certain 
sociological theories of socialization. Certainly the self, as theorized by Freudians, is – with the passing of the Oedipus 
complex – a fully anchored social and moral agent. Yet the very strangeness or otherness that marks the unconscious is 
such that there is alw ays a gulf betw een internal representations of the self and external reality. In Freudian theory, 
external reality is represented internally through imagination and fantasy, w hich in turn involves both creations and 
distortions of the psyche. 



sensibilidade estrutural mais compreensível. No formalismo de psicanálise de Lacan, a ênfase é 

menor na paixão do que o posicionamento na ordem simbólica da linguagem. Tal como outros 

influenciados pelo estruturalismo francês, a linguagem é muito importante na reformulação 

lacaniana do drama de Édipo freudiano em termos da construção ou determinação simbólica do 

self. Os indivíduos não são tidos como criadores dos seus desejos e mundos interiores mas sim 

como auxiliares da identidade linguística e simbólica. (…) Para Lacan, como para Freud, o 

complexo de Édipo quebra com a completude narcisista do desejo pré-Édipo, e coloca a criança 

no mundo simbólico da linguagem, cultura, normas sociais, obrigações legais e deveres.16 

(Elliott, 2001, pp. 65-66) 

 

Esta ideia lacaniana de self é contrária à corrente de pensamento que defende o 

autocontrolo e autonomia, por um lado, e por outro opõe-se à conceção isolada e 

individualista de Sigmund Freud. No trabalho de Sigmund Freud (1955, 1960, 1961a) 

ressalta-nos uma interpretação da identidade do indivíduo fechada em si própria e que 

quebra com o mundo de fantasia infantil e sexual para mergulhar no mundo de relações 

sociais. O desejo de Édipo, as emoções reprimidas e proibições morais nas suas várias 

configurações são o que permitem ao indivíduo condicionar e impulsiona- lo o para as 

esferas externas e sociais, isto é, as fantasias e esperanças no seu confronto com o 

sentimento de culpa e ansiedade de cumprir com os ideais normativos limitam e põe em 

equilíbrio o self e as ações que o indivíduo tem liberdade de fazer (Elliott, 1999, 2001; 

Storr, 1989). Lacan discorda desta conceção individualista, propondo antes um self que 

opera não só internamente, mas também em convivência e comunicação com o Outro. O 

indivíduo segundo a teria lacaniana desenvolve a sua identidade segundo um processo de 

comunicação que começa com o mirroring na infância e alcança “um ensaio para as 

relações sociais adultas na Ordem Simbólica, na qual a construção de identidade através 

da linguagem resulta na imposição de uma identidade sexual17” (Elliott, 2001, p. 66). 

O que podemos retirar destas conceções da identidade é que todas as experiênc ias 

do indivíduo condicionam e exercem a sua influência no self e dimensão mental do 

indivíduo. As fantasias, desejos e medos não podem ser tidas apenas como meras ilusões, 

escapes ou aspetos privados e insignificantes na compreensão do indivíduo, do seu 

                                                                 
16 [Texto original] Lacan, draw ing on the latest theories in post-war continental philosophy, transformed the self’s 
conception of itself from Freud’s Victorian, imperialistic individualism to a more fashionably structural sensibility. In Lac an’s 
formalism of psychoanalysis, the emphasis is less on passion than of positioning in the symbolic order of language. As 
w ith others influenced by French structuralism, language is very important in Lacan’s refashioning of Freud’s Oedipal 
drama in terms of the symbolic construction or determination of the self. Indiv iduals are not so much creators of their inner 
desires and w orlds than supports of language and symbolic identity. (…) For Lacan, as for Freud, the Oedipus complex 
breaks the narcissistic fullness of pre-Oedipal desire, and locates the child in a symbolic w orld of language, culture, social, 
norms, legal obligations and duties. 
17 [Texto original] a rehearsal for adult social relations in the Symbolic Order, in w hich the construction of the self through 
language results in the imposition of sexual identity. 
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contexto e modo como se dá a sua experiência social. Estas representações mentais do 

mundo condicionam o modo como o mundo é compreendido e influência as dimensões 

sociais e culturais deste. Mesmo assim muito pensadores e críticos questionam a 

existência do subconsciente, divisão da experiência mental e o processo de repressão 

envolvendo a identidade e ação do ser humano de um modo tão determinista. Outra crítica 

geralmente feita é a fraca atenção que esta corrente de pensamento faz em relação ao 

condicionamento social e cultural que o indivíduo é sujeito, isto é, o indivíduo e o mundo 

são vistos como influenciados pela dimensão interna do sefl, mas o oposto não é 

mencionado, não é explorado o modo como o mundo exterior influência o mundo interior. 

Outra crítica, apontada pelo pensador francês Michel Foucault, é de que esta linha de 

pensamento procura racionalizar e cientificar a sexualidade, ao mesmo tempo que 

enfatiza o controlo social e institucional do indivíduo através do seu discurso de caráter 

confessional (Elliott, 1999, 2001). 

 

 

2.2. A dimensão interacionista da identidade: de Mead e Blumer 

 

Ainda que a identidade seja, no seu geral, primeiramente definida como algo 

interno, do foro privado e autoevidente, esta conceção contrasta com o modo como a 

maior parte da sociologia estuda a identidade e o self, ao tentar demonstrar o impacto que 

o mundo externo, social e cultural, e o Outro têm na compreensão e definição da 

identidade. Para os que preconizam um interacionismo interpessoal, dinâmico e simbólico 

entre o indivíduo e o resto da sociedade, o contexto, valores e interações entre os 

indivíduos no seu dia a dia permite uma interpretação mais completa da identidade 

(Elliott, 2001). 

George Mead (1910, 1912, 1934), o fundador do interacionismo simbólico, 

desenvolveu uma conceção de identidade baseada num self construído em interação com 

o Outro, segundo uma comunicação de símbolos, ideias e valores. Segundo o pensador 

americano a utilização de símbolos como modo de comunicação permite utilizar 

qualidades tidas como universais por um grupo, comunidade ou sociedade, desde que 

imbuídos de valor reconhecido entre os vários utilizadores, de um modo geral. Eles são 

uma moeda corrente que confere aos indivíduos um modo de interação segura, familiar e 

espaço para uma construção de identidade associada tanto aos valores como às pessoas 

que se associam a estes (Elliott, 2001; Huebner, 2012). 



O self, segundo Mead (1934), é um espaço de agência pelo qual o indivíduo 

experiencia a si mesmo em relação ao Outro, ao mesmo tempo que é Objeto do próprio 

indivíduo; o self é compreendido como um processo que implica uma liberdade e uma 

capacidade de englobar tanto as ações, as emoções e as crenças de Si, perspetivadas 

segundo a interpretação que o Outro faz destes elementos identitários. Esta perspetiva 

salienta uma conceção de identidade como produzida somente num contexto social e de 

significados, em constante emergência, construção, reflexão e experienciação de atitudes, 

papéis a tomar, objetivos e coerência a seguir num mundo regido por uma orientação 

social (Elliott, 2001; Huebner, 2012). 

Seguindo uma distinção realizada por William James (1980), Mead (1934) 

diferencia o conceito de Eu (I) e Eu (Me) para explicar a sua definição de self. O segundo, 

Me, refere-se ao eu socializado, constituído pelas atitudes dos Outros experienciadas 

principalmente na infância, de certo modo uma certa junção de um self interpessoal ou 

público e um autoconhecimento por looking glass self. Já o eu enquanto I é tido como o 

self não socializado, no sentido de ser constituído pelos vários aspetos interiores do 

indivíduo, desejos, estados de espírito, necessidades, entre outros, isto é, um modo de 

autoconhecimento por autoperceção. Estas pulsões do I permitem a possibilidade de 

criatividade e inovação do processo social, bem como uma diferenciação do indivíduo 

para com o Outro, o que faz a conceção de Mead evitar tornar-se determinista, meramente 

refletindo as atitudes da sociedade em geral ou internalização das estruturas sociais. Estas 

dimensões na sua relação e interação introduzem aos vários contextos sociais um certo 

grau de contingência e ambivalência, pois por muito que o I reaja sempre em função do 

Me esta relação será sempre imprevisível e assim permite também a transformação das 

estruturas sociais (Elliott, 2001; Huebner, 2012). 

Enquanto que Mead é considerado o fundador da perspetiva teórica, é Herbert 

Blumer (1986) quem é considerado o pai do conceito de “interacionismo simbólico” em 

si. Este pensador norte americano defende que os indivíduos atuam perante a realidade e 

seus objetos segundo os significados que lhes são atribuídos por eles, sendo estes 

significados desenvolvidos numa interação social dinâmica e posteriormente modificados 

pela interpretação individual e coletiva. Segundo esta perspetiva, a propensão para os 

indivíduos interpretarem e definirem a sua própria ação e a do Outro, pelo uso mediado 

de símbolos, ao invés de simplesmente reagirem ao comportamento deste de modo 

mecânico, é um aspeto central da identidade do ser humano. Blumer dá mais ênfase ao 

aspeto de autoperceção no processo de construção do self, afirmando que tudo o que se 
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realiza e é percetível no mundo social tem ligação com o self, sendo este o que dá 

significado à realidade através deste autoconhecimento (Carter & Fuller, 2015; Ellio tt, 

2001). 

A identidade de um indivíduo é então desenvolvida num processo de constante 

monotorização e interpretação do que é pretendido e realizado tanto por Si como pelo 

Outro, bem como os papéis sociais praticados, sendo esta atenção dada às justificações e 

interpretações tácitas e valores associados pelos indivíduos à ação humana e consideração 

tanto do indivíduo em si como do Outro na identidade do primeiro que nos leva a ter em 

conta esta linha de pensamento, que muito influenciou a compreensão da interação 

humana e sua relação com a identidade, principalmente dentro das ciências sociais (Carter 

& Fuller, 2015; Elliott, 2001; Huebner 2012). 

Mas mesmo assim são apontadas falhas a esta teoria, nomeadamente o forte 

racionalismo que envolve esta interação humana, isto é, a ação e identidade evolve mais 

exercício mental de compreensão do que de emoção, menosprezando-se mesmo a 

dimensão interna que Sigmund Freud preconiza como de muita influência nas vidas e 

identidade dos indivíduos. Como a identidade é tida como construída inteiramente dentro 

desta configuração de interação social, não há referência a qualquer conflito ou tensão 

entre o indivíduo em si e o contexto que o rodeia. Por outro lado, o interacionismo 

simbólico e seus pensadores falham em ter em conta os processos complexos em que as 

relações de poder e dominação, exclusão cultural e obstáculos políticos e instituciona is 

que influenciam e limitam o desenvolvimento da identidade (Elliott, 2001). 

 

 

2.3. Das estratégias da identidade 

 

De modo a contrastar estas anteriores perspetivas (psicanalítica e simbólico 

interacionista) que entram em conflito com o livre arbítrio ou o poder agêntico do 

indivíduo, colocando a identidade como algo que simplesmente é passivamente 

construído ou emergido no indivíduo, é essencial refletirmos sobre o modo como o 

indivíduo interage com estas limitações identitárias e as pressões internas e sociais, isto 

é, o modo como realiza as estratégias, técnicas ou tecnologias com o intuito de dominar, 

alterar ou reconfigurar a sua própria identidade ou a perceção que o Outro tem dela 

(Elliott, 2001). 

 



2.3.1. A dimensão reflexiva da identidade de Giddens 

 

O trabalho de Anthony Giddens (1990, 1991, 1992), tem uma grande influência na 

interpretação da identidade e análise social, ao cruzar ideias desenvolvidas pelo 

interacionismo simbólico com o seu conceito de reflexividade, defendendo um indivíduo 

como agente em parte consciente de Si e do seu contexto, o que permite um certo tipo de 

possibilidade de introdução de mudança na sua identidade e mundo em que participa 

(Elliott, 2001). Segundo o autor (Giddens, 1990, 1991), o indivíduo rotinamente atualiza 

o self e participa em práticas que tentam a mudança social, pela interajuda de identidade 

com o Outro e pela manutenção e monotorização da sua identidade nestas interações 

sociais. Hoje em dia o indivíduo autodefine-se e participa do seu projeto de identidade, 

influenciando as próprias instituições sociais, isto é, os indivíduos participam num 

contínuo processo de reflexão, interrogação, monotorização da informação de Si e da 

sociedade em gral, e trajetórias de vida, provocando uma certa dinâmica social ao nível 

da vida pessoal e pública do indivíduo (Almeida, Arias & Berto, 2004; Elliott, 2001). 

 

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformuladas à luz de informação renovada sobre estas próprias 

práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. (…) Todas as formas de vida social são 

praticamente construídas pelo conhecimento que os atores têm delas. (…) Em todas as culturas, 
as práticas sociais são rotinamente alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a 

informá-las. Mas somente na era da modernidade a revisão da convenção é radicalizada para se 

aplicar (em princípio) a todos os aspetos da vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no 

mundo material. 

(Giddens, 1990, p. 39) 

 

Giddens (1990, 1991) desenvolve esta ideia de um indivíduo ativo e envolvido 

consigo mesmo, com o Outro e com forças mais globais, referindo como hoje em dia o 

indivíduo se rodeia de oportunidades e perigos que surgem dos processos e mudanças 

drásticas da nossa sociedade que afetam a identidade, sexualidade, trabalho e intimidade, 

nomeadamente, a globalização e a emergência de uma ordem social pós-tradicional. Uma 

mudança como o divórcio, geralmente associado a dor e perda, torna-se um projeto, 

exercício de desconstrução emocional e de identidade por parte do indivíduo (Almeida, 

Arias & Berto, 2004; Elliott, 2001). 

Este exercício de perceber o passado, o que se passou de errado, o que falhou, entre 

outros aspetos, e perspetivar um futuro, possibilidades alternativas, momentos de 
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autoatualização, entre outros, envolve uma certa experimentação da identidade e 

demonstra como o indivíduo nos tempos de hoje reflete e negoceia as tradições passadas 

com as oportunidades do presente. Esta descrição do pensador inglês procura dar ênfase 

ao processo de reflexão e questionação de sentido socio-simbólico executada pelo 

indivíduo, reflexividade, permeado por uma mistura de certezas e ansiedade, que permite 

ao indivíduo obter uma interpretação de Si e, da vida cultural e o fluxo de ação social. 

Contrariando o pessimismo pós-moderno, Giddens (1990, 1992) postula um self aberto a 

uma reconstrução e negociação altamente fluída de Si e do mundo que o rodeia, a um 

crescimento emocional, de uma compreensão melhor da sua identidade e de um 

fortalecimento de intimidade nas suas interações sociais, ou seja, o indivíduo estabelece 

uma relação entre o self, sociedade e o próprio processo de reflexividade de um modo 

dinâmico e consciente, envolvendo transformações de tradições e modos de realizar e 

pensar sobre o mundo e a identidade (Elliott, 2001). 

Mesmo envolvendo o Outro neste processo, segundo alguns pensadores, Giddens 

(1990, 1991) coloca a reflexividade como um processo muito individualista e desprovido 

de preocupações com as relações de poder e políticas que envolvem a identidade, estatuto 

e ação social. Particularmente para os que seguem uma linha de pensamento pós-

estruturalista e pós-moderno, devido às forças de dominação, o indivíduo, ainda que com 

conhecimento e experiência das práticas sociais, códigos culturais e normas sociais, é tido 

como um agente empobrecido, tendo os seus projetos e performances limitadas ou as suas 

formas de autoatualização restringidas, o que nos remete para uma interpretação da 

reflexividade de Giddens não como uma forma de autocontrole, mas sim como forma de 

controlo social (Elliott, 2001). Esta perspetiva do self em controlo e com 

autoconhecimento de si é também contrariada pelos postulados psicanalistas de repressão 

de desejos e fantasias, e a ambivalência e experienciação de identidade inconsciente. 

 

(…) por muito conscientes do movimento histórico atual que possamos ser, estamos todos ligados 

a passados emocionais específicos e histórias geracionais anteriores – e é aqui que o trabalho de 

Giddens encontra dificuldades, pois ele aparenta menosprezar o grau de influência que a emoção, 

memória e desejo podem limitar ou entrar em conflito com os nossos objetivos conscientes de 

organizar as nossas vidas e fazer sentido do mundo em termos mais reflexivos.18 

(Idem, p. 50) 

                                                                 
18 [Texto original] (…) how ever aware of the current historical moment w e may try to be, w e are all linked to specific 
emotional pasts and prior generational histories – and this is w here Gidden’s w ork runs into diff iculties, as he seems to 
dow nplay the degree to which the influence of emotion, memory and desire can limit or conflict with our conscious attempts 
to order our lives and make sense of the w orld in more reflexive terms. 



2.3.2. As tecnologias do self, estratégias de autogestão e autodisciplinação da 

identidade: de Foucault e Rose 

 

Michel Foucault (1972a, 1972b, 1973, 1977, 1984a, 1984b, 1984c, 1992, 2004), 

dentro da sua investigação das forças de poder e dominação dos indivíduos e o 

desenvolvimento de conhecimento destes de todas estas relações e influências, definiu 

um tipo de tecnologias de poder à qual designou de tecnologias do eu (self), esta referia-

se a todas as técnicas, recursos e estratégias que permitem e que são impostas pelo próprio 

indivíduo para realizar por si ações e alterações sobre o seu corpo, mente, alma e vida 

privada, de modo a que com estas transformações o indivíduo consiga alcançar um estado 

de felicidade e qualidade de vida, ou seja, as várias estratégias de que dispõe e realiza o 

indivíduo o seu poder agêntico, de mudança da realidade, em relação às restrições e 

interdições de definição de identidade e relacionamento com o Outro (Elliott, 2001). 

O pensamento deste autor francês centra-se em revelar os vários, complexos e subtis 

modos como as instituições sociais de conhecimento moldam o modo como pensamos e 

como agimos, principalmente nas suas manifestações pelas práticas médicas, 

psiquiátricas e penitenciárias. Na sua análise de conecções entre gestão social, normas e 

costumes e discursos socioculturais Foucault (1972a, 1972b, 1973, 1977) perspetiva o 

conhecimento como uma luta de poder verificável na linguagem de gestão e nos discursos 

burocráticos, resultando numa forma de controlo e dominação social dissimulada, tanto 

do foro privado como do foro público. Assim, o pensador defende que os indivíduos nos 

dias de hoje vivem sujeitos a um “poder disciplinar” invisível, rotineiro e dominante 

(Elliott, 2001, Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

 

Segundo Foucault, na cultura contemporânea o poder é imposto às pessoas através da vigilância 

burocrática das populações, a recolha rotineira de informação e a monotorização contínua da vida 

diária; de facto, a época moderna é uma de “panopticismo”, uma sociedade em que os indivíduos 

são constantemente emaranhados em sistemas de poder através e pelos quais a visibilidade é 

uma chave para efetuar o controlo social. A sociedade para Foucault pode ser entendida como 

uma luta de discursos nos quais as relações de poder são moldadas, com formas específicas de 

disciplina e resistência que definem a natureza do que é sentir estar vivo. Aqueles que detêm 

posições de poder, de modo a alcançar os seus interesses materiais e simbólicos, procuram 

ganhar controlo sobre o policiamento do discurso – de definir o que é aceitável e inaceitável dentro 

de formas específicas de viver dentro da sociedade em geral. Mas o poder, avisa Foucault, nunca 

é fixo. O poder é antes compreendido como uma relação, uma força misteriosa entre indivíduos, 

grupos e instituições. É por esta razão que Foucault muitas vezes fala de uma micropolítica de 
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poder, pela qual ele se refere às múltiplas submissões e resistências dos indivíduos no seu 

envolvimento com a vida social e institucional.19 

(Elliott, 2001, p. 90) 

 

Por entre os seus estudos da institucionalização do poder, da disciplina do corpo e 

regulação do desejo e emoção, o pensador francês chegou a verificar que esta vigilânc ia 

e dominação de rotina não opera do mesmo modo em todos os indivíduos, daí a sua tese 

de que os exercícios de poder são contrabalançados com as considerações de como os 

indivíduos, por si mesmos, realizam em ação os seus pensamentos, prazeres, conduta e 

modos de viver – as tecnologias do eu (self) (Elliott, 2001; Foucault, 1973, 1977, 1984a, 

1984c, 2004; Gutman, Hutton & Martin, 1988). Deste modo, ainda que enfatizando os 

vários obstáculos à liberdade e poder agêntico do indivíduo, Foucault (1988b, 2004) 

admite que o indivíduo é um agente criativo e consciente, e não uma simples vítima e 

escravo das práticas sociais do poder e dominação. 

Nos seus últimos trabalhos, A História da Sexualidade Humana (1984a, 1984b, 

1984c), o pensador francês aponta para o sexo e a sexualidade, os seus discursos, práticas, 

sonhos, desejos e costumes, como o ponto central para o fascínio da cultura 

contemporânea com a identidade pessoal e o self, no sentido em que a análise e 

interpretação do comportamento humano que leva, por um lado, há criação do conceito 

de “sexo” e “sexualidade”, realiza igualmente, por outro, uma conceção de identidade e 

intimidade humana. “Ao concentrar o olhar mais e mais para o sexo, a sociedade é capaz 

de se canalizar em vários discursos um «regime de verdade» (…)”20 (Elliott, 2001, p. 94), 

que resultam numa intensa e passiva catalogação, valorização, regulação e restrição do 

sexo e sexualidade segundo o discurso científico, cujos atores se munem dos seus 

conhecimentos sobre o comportamento, mente e identidade humana para definir e 

disciplinar os membros da sociedade sobre o que é norma e o que é patologia, doença, 

vício, desvio – ou seja, um protocolo de comportamento sexual pessoal e emocional. 

                                                                 
19 [Texto original] In contemporary culture, says Foucault, pow er is imposed upon people through the bureaucratic 
surveillance of populations, the routine gathering of information and the continual monitoring of daily life; in effect, the 
modern age is one of “panopticism”, a society in w hich individuals are increasingly caught up in systems of pow er in and 
through w hich visibility is a key means of social control. Society for Foucault can be understood as a struggle of discourses 
in w hich power relations are shaped, with specif ic forms of discipline and resistance defining the nature of what it feels 
like to be alive. Those in positions of pow er, in order to further their material and symbolic interests, seek to gain control 
over the policing of discourse – of defining w hat is acceptable and unacceptable within specific forms of life within society 
at large. But pow er, warns Foucault, is never f ixed. Pow er is instead best conceived as a relationship, a mysterious force 
betw een individuals, groups and institutions. It is for this reason that Foucault often speaks of a micro-politics of power, 
by w hich he means the multifarious submissions and resistances of individuals in their engagement w ith social and 
institutional life. 
20 [Texto original] By concentrating its gaze more and more on sex, society is able to channel into various discourses a 
“regime of truth” (…), 



Através desta cultivação de uma preocupação sobre o sexo e sexualidade, incutem uma 

atenção ao cuidado, necessidades, desejos e transgressões de Si e do Outro, isto é, em vez 

do sexo ser regulado por forças externas ou sociais, é principalmente o indivíduo que se 

autodisciplina numa procura de controlar a sua força e vontade sexual (Elliott 2001; 

Gutman, Hutton & Martin, 1988).  

Segundo este raciocínio, Foucault (1973, 1977) defende que o indivíduo 

voluntariamente monitoriza e procura controlar os seus sentimentos, fantasias, gostos e 

atividades sexuais, autovigiando e autoestilizando por tecnologias do eu a sua identidade 

e comportamento – ideia que podemos dizer que partilha semelhanças com a 

reflexividade de Giddens (Elliott, 2001, Giddens, 1990; Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

Mas o pensador francês criticava que esta prática e preocupação em exercer dominação 

do próprio self não resultava no alcance de uma identidade verdadeira, defendendo antes 

que este autocontrolo que o indivíduo procura efetuar deveria antes servir para a criação 

e invenção de novas identidades, da extensão do prazer para além das restritas relações 

sexuais para outras partes do corpo e outras formas de relacionamento social. Embora 

possamos ver aqui uma defesa da liberdade de minorias sexuais, das quais Foucault 

enquanto homossexual não assumido fazia parte, a tese central do autor é de que estas 

tecnologias do eu deveriam procurar fomentar uma cultura de novas formas de 

relacionamento, novos tipos de existência, novos tipos de interação entre indivíduos que 

rompam com as formas tradicionais e a dominação institucional – ou seja, a defesa  de 

uma multiplicação das tecnologias do self, a diversificação dos modos de construção de 

identidade sexual e identidade em geral (Elliott 2001; Foucault, 1988b, 1997, 2004; 

Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

O pensador inglês Nikolas Rose (1989, 1996, 1999) desenvolveu a sua teoria 

segundo um forte pensamento focaultiano e a tese de Foucault sobre a crise da 

governamentalidade (1988a, 1988b, 1997, 2004), de que o exercício liberal de 

governação dos Estados necessita de impor aos indivíduos a serem livres. Baseando-se 

nesta ideia, Rose (1996, 1999) defende a existência de processos de transformação 

pessoal do indivíduo como resultado de formas discursivas de governamentalidade, das 

várias estratégias de como autogovernar, ser governado e como governar o Outro, do 

poder de autentificar modos de realizar ações, certificar modos de conduta e de incluir ou 

excluir certas identidades das múltiplas formas de poder. O indivíduo é tanto livre de 

construir novas culturas do eu como é obrigado a fazê-lo, pelas forças governamentalis tas 

que escrutinam o self e o Outro. Esta conceção de self tem como principais problemas a 
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definição de agência humana que confere ao indivíduo, praticamente nula, e o fraco 

desenvolvimento que Rose faz das condições sociais e históricas em que o indivíduo se 

procura produzir, pois a sua definição de governo é quase como in media rés, sem atenção 

dada às tradições ou formas políticas anteriores ou mesmo alternativas (Elliott, 2001). 

Segundo a conceção foucaultiana de self, os indivíduos ao definirem e 

autodisciplinarem-se sexualmente, tornam-se obcecados com definirem-se segundo os 

discursos e proibições sociais e simbólicas, uma perspetiva que permite uma aceitação 

mais moderada da interação simbólica preconizada por Mead (1934) entre os indivíduos 

na sua construção de identidade. Esta definição e identidade sexual é segundo Foucault 

sempre inscrita num modo de vigilância e controlo social e institucional. Mas com isto 

temos o primeiro problema da teoria de Foucault, a sobreposição dos movimentos do 

poder sobre a identidade do indivíduo desvalorizam a dimensão interna do self, apenas o 

colocando como produto dos discursos dominantes e da agência social e 

institucionalmente condicionada do indivíduo. Mas esta conceção pode também ser 

compreendida se tivermos em conta que Foucault criticava a política de repressão e de 

vigilância que Sigmund Freud e outros psicanalistas preconizavam, que resultou, em 

parte, na racionalização e cientificação do self e da sua sexualidade, tal como ele afirmava 

(Elliott 2001; McNay, 1994). 

Outra crítica que é possível fazer-se é que esta conceção de self é em si, ainda, 

individualista, no sentido em que posiciona um self fechado em si mesmo emocional e 

comunitariamente. Em nenhum ponto esta conceção de estratégias de identidade e de 

agência de self tem em conta a interajuda, confiança e relações emocionais e íntimas como 

tecnologias do eu ou os efeitos que estes aspetos possam ter nas estratégias de 

autocontrolo do indivíduo. Também a questão de agência em si, autonomia e 

autorreflexão do indivíduo, devido à sua centralização com a dominação e transformação 

com aspetos corporais, sexuais e emocionais do indivíduo, é deixado em vazio a questão 

de como a transformação de práticas e discursos sociais, como se dará a transformação 

da própria vida do indivíduo (Elliott, 2001). 

Por fim, por entre o seu intenso estudo de práticas e autocontrolo sexual bem como 

do poder disciplinar e da dominação social e institucional, Foucault não realiza uma 

conecção com a opressão de género e as relações sexuais do poder. Não são todos os 

aspetos de género que são omitidos na conceção foucaultiana de self, mas sim alguns 

aspetos, especificamente os que se referem aos géneros opostos ao masculino – 

consideração de outras sexualidades, construção social de género, os cuidados e 



dominação do corpo não masculino, entre outros – ou seja, a conceção de identidade 

sexual que é tida em conta é, no seu geral, a de homens sexualmente ativos e 

independentes que executam as várias estratégias de cuidado de si e autocontrolo da sua 

identidade e sexualidade. Todos os problemas da sexualidade são tidos como dominados 

por homens que procuram restringir, estilizar, cuidar ou explorar o seu self, desejos, 

prazeres, corpo, acompanhados por um Outro assexuado (Diamond & Quinby, 1988; 

Elliott, 2001; King, 2004).  

 

 

2.3.3. As novas tecnologias de self: de Poster e Turner 

 

Alguns pensadores debruçaram-se na sociedade dos dias de hoje segundo esta 

lógica de pensamento foucaultiano de tecnologias da identidade, ampliando esta conceção 

de estratégias de autodisciplinação e autocontrolo de self, de métodos e técnicas pelas 

quais os indivíduos desenvolvem formas de construção e relacionamento com o self, 

estratégias pelas quais o indivíduo faz de si mesmo um objeto a ser regulado, controlado 

e representado (Elliott, 2001; Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

O pensador americano Mark Poster (1990, 2001, 2006) aplicou esta linha de 

pensamento para analisar e interpretar a vida social do ser humano e o impacto das novas 

tecnologias de comunicação. Segundo Poster (1990), devido à rápida expansão global 

destas novas redes de comunicação e interação, e dos sistemas tecnológicos, tanto no 

espaço privado, como no espaço público, leva o indivíduo a estar sobre uma 

“supervigilância” quotidiana e passivamente aceite como aspetos normalizados da 

realidade ou segundo argumentos de segurança pública e proteção de invasão fiscal, entre 

outros. Sendo que esta “inovação tecnológica, desde os computadores à internet, e das 

máquinas de fax aos telemóveis, anuncia um novo conjunto de restrições e possibilidades 

de autoconstrução21” (Elliott, 2001, p. 106). 
 

Cartões de segurança social, cartas de condução, cartões de crédito, de biblioteca entre outros – 

o indivíduo tem que se candidatar a eles, tê-los sempre consigo, usá-los continuamente. Cada 

transação é registada, codificada e adicionada às bases de dados. Os próprios indivíduos em 

                                                                 
21 [Texto original] Technological innovation, from computers to the Internet and from fax machines to mobile phones, 
heralds a new  set of constraints and possibilities for self -constitution. 
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muitos dos casos preenchem os formulários; eles são ao mesmo tempo a fonte de  informação e 

os registadores de informação.22 

(Poster, 1990, p. 93) 

 

Aproximando-se de um pensamento pós-moderno, Poster (1990, 2001) define self 

como difuso, instável e fragmentado pela saturação da informação e da velocidade com 

que esta é difundida pelos novos media e redes de comunicação, deixando o indivíduo 

num estado de “anestesia identitária”, flutuando no excesso de comunicações 

eletronicamente mediadas e na qual o indivíduo também participa ativamente (Ellio tt, 

2001). Segundo esta conceção, as relações sociais de dominação e vigilânc ia 

entrecruzam-se com a modernização e dinamismo tecnológico dos modos de 

comunicação e interação social, afetando de igual modo a autogestão que o indivíduo faz 

do seu corpo, fontes de informação e identidade (Elliott, 2001; Poster 2006). Ao contrário 

da leitura de Foucault (1973, 1977, 1984a, 1984c, 2004), Poster (1990, 2001) defende que 

é pela ação do próprio indivíduo e não das instituições sociais e científicas que estas novas 

tecnologias de self são “impostas” ao indivíduo, sendo que o desenvolvimento 

tecnológico se dá ao mesmo tempo que o desenvolvimento das tecnologias de identidade 

(Elliott, 2001; Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

Outro pensador que aplicou as ideias de Foucault de tecnologias de self aos tempos 

mais contemporâneos, ao mesmo tempo que procurando fazer uma ponte ao pensamento 

histórico-filosófico do pensador francês com as ciências sociais, é Bryan Turner (1984, 

1992). O pensador anglo-australiano concentrou-se em defender a sua tese de que o Self 

não pode ser pensado apenas como uma ideia, devendo a análise da identidade 

compreender um autoconhecimento, autoconceito, self interpessoal e self agente sem estar 

excluído o corpo e a relação que o indivíduo tem com ele. O corpo é algo que o indivíduo 

é, algo que ele tem e algo que ele realiza – é uma chave para melhor analisarmos o sentido 

de Si, de self, que o indivíduo tem de si, ao mesmo tempo que temos um aspeto observável 

de como a identidade se relaciona e interage com o Outro. Esta sua interpretação do 

indivíduo e identidade incorporadas ou corporizada (embodied self) introduz uma leitura 

do corpo como não apenas uma limitação biológica do poder agêntico do indivíduo, mas 

antes, principalmente como parte integrante e indissociável do indivíduo e da sua 

                                                                 
22 [Texto original] Social security cards, driver’s licenses, credit cards, library cards and the like – the individual must apply 
for them, have them ready at all times, use them continuously. Each transaction s recorded, encoded and added to the 
databases. Individuals themselves in many cases f ill out the forms; they are at once the source of information and the 
recorder of the information. 



identidade, sendo que as mesmas razões que levam o indivíduo a procurar exercer uma 

autogestão de identidade são estendidas, resultando numa igual autodisciplina e 

autocontrolo para o corpo (Cunha, 2014; Elliott, 2001). 

O corpo e sua relação com o self, no pensamento de Turner (1984, 1992), 

proporcionam uma melhor compreensão das mudanças de identidade no indivíduo em 

relação à sociedade, podendo ser verificável esta linha que une a identidade, 

autorregulação corporal e sexualidade principalmente nos tempos de hoje em dia. Para 

além desta conecção o pensador anglo-australiano desenvolve o conceito de 

micropolíticas de self que Foucault (1977, 2004) tinha explorado, mas agora centradas 

com a racionalização do corpo pela dieta, exercício físico, higiene, juventude, peso e 

imagem, tecnologias do self incorporado que são incentivadas e reformuladas pelo 

capitalismo de consumo. Nesta concepção de self o corpo é visto tal como o resto da 

identidade como algo cuja responsabilidade é governamentalmente e institucionalmente 

deixada ao indivíduo; o autocontrolo do consumo de comida e do corpo passam a ser tidos 

como aspetos não só individuais como também de saúde pública, mas cujas estratégias 

de monotorização têm que vir da vontade de autodisciplinação do indivíduo (Ellio tt, 

2001; Gutman, Hutton & Martin, 1988). 

Com esta preocupação em controlar o corpo por si e por fazer parte de si pelo 

indivíduo permite-nos refletir de uma nova perspetiva as várias configurações do corpo, 

agora percebido como um espaço de autorregulação pormenorizada e intensa, incluindo -

se aqui as configurações do corpo físico e as do corpo virtual, ao mesmo tempo que 

conferindo uma importância para as patologias relacionadas com a relação problemática 

do indivíduo com o corpo ou da identidade incorporada. Mesmo assim Turner (1984, 

1992) não aparenta ter em consideração a relação de uma identidade incorporada com o 

género e não dá nenhuma ideia de que esta automonotorização do corpo possa ser 

resultado de alguma vigilância ou pressão social – o self incorporado de Turner é antes 

de tudo como um aspeto integral à própria natureza e agência humana. Se refletirmos 

nestes pontos podemos concordar que o autoconceito que temos do nosso Eu como 

incorporado, a nossa consciência do corpo como parte integral da nossa identidade é algo 

que gradualmente nos vamos consciencializando através das nossas interações sociais, 

dos contextos, discursos, imagens e normas socioculturais informais a que somos 

expostos, desde a medicina até à industria do entretenimento, desde os incentivos 

desportivos às constantes configurações da moda e estilo – ou seja, podemos dizer que o 

corpo é, de certo modo, produzido e regulado socialmente em vários níveis simbólicos e 
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de interação, e que a nossa aparência e estratégias de autodominação do nosso corpo estão 

relacionadas com uma procura de representação simbólica e social da nossa identidade e 

seus conflitos – sejam eles de ordem social, de trabalho, de género, etnia, cultura, etc. 

(Elliott, 2001). 

 

 

2.3.4. A identidade como performance: o conceito e estudo nas ciências sociais 

 

Um conceito que tem vindo a ser utilizado e desenvolvido dentro dos estudos das 

ciências sociais e humanidades, para além de outras áreas de conhecimento e produção 

de cultura humana, é o de performance, muitas vezes invocado como metáfora de análise 

ou crítica a vários aspetos da atividade e vida humana. 

O conceito, segundo Marvin Carlson (1996), não se foca apenas numa realização 

de algo, mas também numa reinterpretação de algo. O conceito de performance 

cientificamente representa igualmente uma mudança teórica (theoretical turn), para uma 

vontade de compreender empiricamente como os dados sociais, culturais, psicológicos, 

políticos e linguísticos são produzidos, alterados, valorizados e comunicados, dispostos 

ao Outro e na cultura humana, podendo ser encontrado em estudos culturais, de economia, 

de linguagem e, nomeadamente, em estudos que se centram ou relacionam o conceito 

com a identidade. Devido a esta multiplicidade de campos de investigação e de aplicação 

do conceito, tal como o conceito de identidade, há um certo conflito na precisão do 

conceito de performance (Idem). 

Um dos principalmente reconhecidos usos do termo é o de demonstração de uma 

capacidade de um indivíduo simular, imitar ou representar outro indivíduo ou de um 

papel, como por exemplo faz um ator numa peça de teatro, gravação para cinema, 

televisão ou anuncio publicitário. Richard Schechner (1973a, 1973b, 1985, 2002), aponta 

este tipo de comportamento humano como sendo observável desde o teatro aos rituais 

xamânicos, e Johan Huizinga (1944) observa igualmente este comportamento em jogos 

infantis e outras atividades humanas e modos de vida entre adultos.  No seu geral, 

podemos reconhecer que todos nós já em alguns momentos representamos ou simulamos 

socialmente um certo papel, uma série de comportamentos, normas, crenças, direitos e 

obrigações socialmente conceptualizadas e expectadas num dado contexto social. Muita 

da investigação nas ciências sociais centra a sua atenção a este tipo de conceção de 

performance (Biddle, 1986; Carlson, 1996). 



 

O reconhecimento que todas as nossas vidas são estruturadas de acordo com modos de 

comportamento repetidos e socialmente aprovados abre a possibilidade de que toda a atividade 

humana poder ser potencialmente considerada como performance, ou pelo menos toda a atividade 

realizada com consciência da mesma.23 

(Carlson, 1996, p. 4) 

  

Assim temos dois sentidos principais do conceito de performance já referidos: (I) 

performance como uma demonstração de uma capacidade de realizar algo, e (II) 

performance como uma demonstração da capacidade de reproduzir um código 

socioculturalmente reconhecido e validado de comportamentos e conteúdos simbólico-

ideológicos associados. Mas podemos também falar de performance desportiva, sexual, 

escolar ou de uma marca ou produto, aqui a performance é entendida como (III) o sucesso 

ou nível de um certo aspeto valorizado ou medido segundo pressupostos ou objetivos que 

podem já ter sido alcançados e comprovados ou socioculturalmente definidos, no seu 

geral (Idem).  

Se refletirmos nos três sentidos do conceito de performance podemos concordar em 

como o ato de performance em geral têm como base, por um lado, uma ação que é exposta, 

uma demonstração ou realização de algo para um certo público, e, por um outro, o facto 

de ser ação, isto é, de ter que haver um agente que realize um ato, atividade ou exercício 

de algo. Em si uma performance não é a produção de algo, mas antes parte do processo 

de produção de algo, um evento numa dialética entre o agente e o espectador (Idem). 

Richard Bauman (1986) refere que uma performance envolve sempre uma duplicidade, 

no sentido em que há uma realização de ação ou comunicação de símbolos e conteúdo e 

que há uma reflexão, uma comparação mental, um julgamento e valorização da mesma, 

quer por parte dos observadores quer por parte dos que a realizam. Assim o conceito de 

performance permite passar de uma associação meramente artística e pode ser aplicada a 

outros campos do conhecimento e atividade humana. Fazendo ligação com o que já foi 

referido, podemos dizer que esta interpretação de performance é compatível com o 

conceito de reflexividade e de interação simbólica, sem, no entanto, não esquecer o 

mundo mental dos indivíduos envolvidos nesta produção social de comportamentos, 

capacidades e conquistas. 

 

                                                                 
23 [Texto original] The recognition that our lives are structured according to repeated and socially sanctioned modes of 
behavior raises the possibility that all human activity could potentially be considered as performance, or at least all activity 
carried out w ith a consciousness of itself. 
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De acordo com [Richard] Bauman, qualquer performance envolve uma consciência de duplicidade, 

segundo a qual a execução de uma ação é colocada numa comparação mental com um potencial, 

um ideal, ou um modelo original da ação recordado. Normalmente esta comparação é realizada 

por um observador da ação – o público de um teatro, o professor da escola, o cientista – mas a 

dupla consciência, e não a observação externa, é o que é central [numa performance]. Um atleta, 

por exemplo, pode estar consciente da sua própria performance, colocando-a em oposição a um 

modelo mental. Performance é sempre performance para alguém, algum público que reconheça e 

valide ela mesmo quando, como é ocasionalmente o caso, o público seja o self.24 

(Carlson, 1996, p. 5) 

 

 

Dentro das ciências sociais descrever comportamento socialmente observado e 

contextualmente realizado como performance e compreender o conjunto de 

características, comportamentos, estatutos e relacionamentos sociais como um “papel” 

não são ideias recentes, e mesmo esta teatralização da vida e interações sociais é referida 

em peças de teatro renascentistas como As You Like It, de William Shakespeare (1600), 

mas o estudo das implicações do uso deste conceito ou o estudo do comportamento social 

humano segundo este conceito já é algo que se desenvolveu no Séc. XX (Biddle, 1986; 

Carlson, 1996; Parsons, 1937, 1951). 

Nicolas Evreinoff (1927), para além dos seus trabalhos no mundo das artes 

dramáticas e literárias, desenvolveu o seu pensamento nas áreas da antropologia, filoso fia, 

psicologia e sociologia, fazendo a relação entre aspetos do ser humano e do teatro. Em 

The Theatre in Life (Evreinoff, 1927), o pensador russo refere que a vida humana em 

sociedade exige e envolve toda uma produção teatral que um ator realiza para representar 

uma personagem, um papel, desde uma reprodução e escolha da roupa e maquilhagem, 

às rotinas e estatutos sociais. O contexto sociocultural em que o ser humano realiza esta 

“performance” torna-se num diretor invisível que direciona as escolhas, os recursos e os 

moldes de reprodução e representação destes papéis. Esta preocupação com o dinamismo 

entre a “performance pessoal” do indivíduo e as condições socioculturais dessa 

representação é um ponto que é fortemente explorado noutros estudos sociais mais 

recentes, assim como o assinalado uso de objetos materiais e estratégias de controlo 

corporal e comportamental, como já referimos (Carlson, 1996). 

                                                                 
24 [Texto original] According to Bauman, all performance involves a consciousness of doubleness, according to w hich the 
actual execution of an action is placed in mental comparison w ith a potential, an ideal, or a remembered original model of 
that action. Normally this comparison is made by an observer of the action – the theatre public, the school’s teacher, the 
scientist – but the double consciousness, not the external observation, is what is most central. An athlete, for example, 
may be aw are of his ow n performance, placing it against a mental standard. Performance is alw ays performance for 
someone, some audience that recognizes and validates it as performance even w hen, as is occasionally the case, that 
audience is the self. 



Outro pensador que em muito desenvolveu uma interpretação dramaticista como 

método de análise das relações humanas, e que influenciou o trabalho de outros 

pensadores, é Kenneth Burke (1941, 1945). Burke compreende a ação humana como um 

evento ou sequência de eventos que podem ser interpretados segundo cinco questões 

associadas a termos de produção dramática e literatura: (I) o ato, o que foi realizado; (II) 

a cena, onde ou quando foi realizado; (III) o agente, quem o realizou; (IV) a agência, 

como o realizou; (V) a motivação, o porquê do ato (Burke, 1941). A preocupação do 

pensador norte americano é de estabelecer um modo de compreensão da motivação e 

comportamento humano, consciente ou inconsciente, e como estes aspetos influenciam a 

ação e impressão que o Outro tem do indivíduo, embora os estudos posteriores de 

performance tenham desenvolvido a investigação com enfoque na interação e 

comunicação entre os indivíduos (Carlson, 1996). 

Umberto Eco (1977, 1981), ao desenvolver o seu trabalho de análise semiótica , 

debruçou-se também sobre a performance e relacionando-a com a comunicação e 

metacomunicação direta e indireta de símbolos que o ser humano realiza durante a 

representação de papéis sociais. O pensador italiano refere como um símbolo é 

intencionalmente produzido por um indivíduo com o intuito de comunicar uma 

mensagem ou referência que o signo aponta, mas para que algo que o indivíduo produza 

seja reconhecido como símbolo esse signo tem que ser possível de ser interpretado, 

compreendido como tal por um Outro. Assim, a atenção de análise não deve centrar-se 

apenas no indivíduo que produz o símbolo, mas também no Outro que confere 

reconhecimento e concorda com o significado partilhado, sendo este fenómeno de 

comunicação verificado principalmente na execução de uma performance ou 

representação de um papel, especialmente no que toca à reprodução de papéis sociais, 

performances sociais. Este fenómeno de acordo, negociação de performance de símbolos 

e reconhecimento externo é o que ele designa de ostentação (Carlson, 1996). 

Um dos primeiros pensadores a conseguir unir os conceitos de performance e 

identidade é William James (Gale, 2005), que defende a performance como um modo de 

produção de self, seja nas dimensões material, social ou espiritual de que o pensador 

refere no seu estudo. O pensador norte americano põe uma considerável ênfase, por um 

lado, no que ele designa de princípio de multiplicidade de identidades sociais (social 

selves25), relacionando a autoestima com a negociação de espectativas entre os 

                                                                 
25 Plural inglês de self 
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vários selves ideais e os selves reais, e, por outro, no fator social de uma performance, 

culminando numa afirmação como: 

 

Verdadeiramente falando, um homem tem uma quantidade de selves sociais igual à 

quantidade de indivíduos que o reconheçam e que tenham uma imagem dele na sua mente. (…) 
Mas como os indivíduos que contêm as imagens são enquadrados naturalmente em classes, 

podemos dizer especificamente que [o indivíduo] têm uma quantidade diferente de selves sociais 

equivalente ao número de grupos de pessoas distintos de cuja opinião ele se importa. Ele 

geralmente demonstra um lado diferente de si mesmo para cada um destes diferentes grupos. 

Muitos jovens que são recatados o suficiente em frente dos pais e professores, pavoneiam-se e 

dizem palavrões como um pirata por entre os seus jovens amigos “valentões”. Nós não nos 

mostramos às crianças do mesmo modo que os nossos companheiros de café, aos nossos clientes 

como aos trabalhadores que empregamos (…).26  

(James, 1890, p. 294) 

 

James (1890) refere ainda que todos estes selves podem procurar uma realização 

unificada, um “self social ideal”, como o Eu permanente e reconhecido pelo Outro mais 

presado e próximo do indivíduo, cuja opinião ele a considera em maior estima que todas 

as outras (Gale, 2005). 

Jacob Moreno (1946, 1953, 1973) também desenvolve a sua teoria de performance 

e identidade segundo uma perspetiva positiva, no sentido de que a performance é vista 

como um evento que proporciona uma oportunidade de “recapitulação” dos problemas, 

contextos, discursos e ideias sociais, pessoais e identitárias do indivíduo, referindo 

mesmo que os papéis representados “não emergem do self mas que o self emerge dos 

papéis27” (Carlson, 1996, pp. 41-42), fazendo relação aos papéis e relações familiares e 

depois expandindo aos papéis sociais e profissionais de um indivíduo. “Moreno 

concentra-se no conceito teatral de catarse, e vê a representação de papéis como um 

método de libertação da espontaneidade do cliente, permitindo um desenvolvimento de 

uma nova configuração social/psicológica28” (Idem, p. 43). Aqui podemos ver nesta tese 

as ideias de reflexividade, construção e reprodução de identidade, e as ideias de catarse 

como ginásio emocional e de que a imitação como modo de reflexão da realidade, de 

                                                                 
26 [Texto original] Properly speaking, a man has as many social selves as there are individuals who recognize him and 
carry an image of him in their mind. (…) But as individuals w ho carry the images fall naturally into classes, w e may 
practically say that he has as many different social selves as there are distinct groups of persons about whose opinion he 
cares. He generally show s a different side of himself to each of these different groups. Many a youth w ho is demure 
enough before his parents and teachers, swears and swaggers like a pirate among his ‘tough’ young friends. We do not 
show  ourselves to our children as to our club companions, to our customers as to the laborers w e employ (…). 
27 [Texto original] (…) roles do not emerge from the self but that the self emerges from roles. 
28 [Texto original] Moreno focuses upon the theatrical concept of catharsis, and sees role playing as a method of freeing 
the client’s spontaneity, allow ing a breakthrough into a new  social/psychological configuration. 



Aristóteles (Aristotle, 1896), embora o pensador austro-americano conceba esta tese com 

um objetivo mais marcadamente terapêutico do que investigacional. 

Por outra linha de pensamento, muitos pensadores das ciências sociais e psicologia 

perspetivaram as interações humanas como sendo uma dramatização ou uma sucessão de 

performances sociais e culturais tidas como jogos de representação de papéis e de 

imitação, desde os behavioristas Vernon Allen e Theodore Sarbin (1968; Allen & de 

Vliert, 1982), os antropólogos Mikhail Bakhtin (1965, 1986), Jaques Ehrmann (1968), 

Marshall Sahlins (1985) e, principalmente, Roger Caillois (1958) e Johan Huizinga 

(1944). Estes últimos pensadores aliam o seu estudo do comportamento lúdico humano 

com uma linha de pensamento antropológico de performance e interação humana, de 

perspetivar os conteúdos culturais como comunicados por modos de ação situadas e 

ritualizadas, culminando numa conceção de formas de brincadeira culturalmente 

construídas e articuladas a partir de aspetos de natureza animal. Eles distinguem a ação 

humana séria da lúdica através de seis requisitos: (I) atividade voluntária ou não 

obrigatória; (II) circunscrita num contexto de tempo e espaço que pode ser interrompido 

a qualquer momento; (III) materialmente não produtiva; (IV) regida por regras ou normas 

imitadas e reproduzidas; (V) realizada segundo uma realidade alternativa. Por estas 

formas Huizinga (1944) entende todas as performances, exibições, concursos e 

competições, que embora realizadas segundo contornos lúdicos representam sempre algo 

e que apesar de tidos como infantis podem ser observadas em todas as áreas de interação 

humana: linguagem, leis e normas socioculturais, guerra, arte, entre outras. Isto é, o jogo 

e a brincadeira infantil funcionam, por um lado, como meio de comunicação e reprodução  

de experiência comunitária e social de valores, crenças e espectativas sociocultura is 

acerca de papéis e outros aspetos humanos, mantendo então o conceito de performance 

cultural, de reforço social, ao mesmo tempo que constituí um “ginásio” aristotélico de 

“atualização por representação” de suposições, crenças e valores socioculturais, e que por 

sinal este comportamento de representação, imitação de papéis e agir segundo regras 

tacitamente aceites e circunscritas num espaço e momento seguem a vida diária do ser 

humano, como, por exemplo, quando se entra num tribunal, num estádio desportivo, 

numa sala de aula ou quando se procura relatar um acontecimento num grupo de amigos 

(Aristotle, 1896; Carlson,  1996; Huizinga, 1944). Jaques Ehrmann (1968) refere como 

este modelo de relação entre o jogo, realidade e cultura é em parte perigoso se tendermos 

a retirar dele alguma inferência sobre qual é que precede os outros, defendendo antes que 
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todas estas dimensões estão continuamente envolvidas num “padrão fluído de conceitos 

e práticas em que se condicionam umas aos outras29” (Carlson, 1996, p. 24). 

Ao invés de se debruçar nas interações lúdicas e transpor a análise para a interação 

social, Eric Berne (1961, 1964) oferece uma conceção de performance que se centra no 

constante jogo sério de papéis e normas sociais, designando estas interações não de jogos 

mas como “guiões” (scripts). Ao invés de termos a performance como uma mera reação 

ou situação em que o indivíduo se depara, o pensador canadiano compreende a interação  

humana como dividida em atos teatrais recorrentes onde o indivíduo assume 

intuitivamente um papel social e pretende repetir uma conceção sociocultural de 

comportamento associado a tal representação, seguindo uma série de ações previsíveis e 

com um motivo escondido. Ainda assim Berne (1964) não põe de lado na sua análise a 

experiência humana e social de intimidade e as mudanças espontâneas de guião que 

podem ocorrer sem o controlo dos indivíduos. O que devemos tirar desta conceção é o 

facto de o indivíduo não ser interpretado como um agente perdido numa sucessão de 

performances, sem rumo, sem motivo de ação, ao mesmo tempo que dá uma solução à 

dialética entre momentos de performance lúdica e séria (Carlson, 1996). 

 

 

2.3.4.1. A performance, representação de self de Goffman 

 

Dentro dos principais pensadores que centraram a sua análise da sociedade e do ser 

humano sobre estas metáforas com o teatro e performance e ao mesmo tempo fazendo a 

ponte ideológica com a identidade, e que mais influência teve no trabalho de outros 

pensadores de variadas áreas de investigação, é Erving Goffman (1959, 1961, 1963, 1971, 

1974, 1979), que procurou interpretar e compreender as interações entre indivíduos e 

produção de identidade através de aspetos rotineiros ou habituais no modo como os 

indivíduos realizam e adotam papéis sociais e gerem a sua identidade por entre a constante 

e complexa interação com indivíduos e os contextos de ação. Em The Presentation of Self 

in Everyday Life (Goffman, 1959), o pensador da Escola de Chicago define performance 

como “toda a atividade de um individuo que ocorre durante um período [de tempo] 

marcado pela sua continua presença perante um grupo específico de observadores que 

                                                                 
29 [Texto original] (…) shifting pattern of concepts and practices that condition each other, (…) 



tem alguma influência nestes30” (Idem, p. 13), o que reflete um importante enfoque na 

relação entre o indivíduo e o Outro.  Segundo o pensador norte americano o self consiste 

numa consciencialização de identidade expressa e disposta numa multiplicidade de 

performances, de papéis que são executados, representados de várias formas, 

configurações e em diferentes contextos (Goffman, 1959, 1961, 1974; Elliott, 2001). 

Tais performances de self, como define Goffman (1959, 1963, 1974), implicam que 

o indivíduo tenha ou tente ter um controlo tanto do que é comunicado por si, como do 

que o Outro, seu público e, em algumas vezes, colega de representação, compreende 

acerca de si. Ou seja, a identidade é tida como não só exposta rotina e publicamente num 

contínuo drama social, num comportamento ritualístico interpessoal, onde o indivíduo é 

um ator que representa o seu self perante um público, com o objetivo consciente de 

comunicar aspetos da sua identidade e personalidade ao mesmo tempo que procurando 

manter fidelidade identitária, respeito e confiança tanto para si como para o Outro (Ellio tt, 

2001). O indivíduo durante a sua performance e antes de a realizar atualiza uma reflexão 

sobre os framing arrangements, as estruturas de contextualização de interação entre ele e 

o Outro e as estruturas de espectativas dos vários atores e público da performance acerca 

das várias pessoas, dos objetos, do contexto social e ambiental (Goffman, 1974; Johnson, 

2008). Com isto, podemos afirmar que o indivíduo, segundo Goffman (1974) e a técnica 

de “Janela de Johari” (Chapman, 2017; Luft, 1982), explorada no capítulo anterior, 

procura examinar e organizar a sua experiência da área escondida com as suas 

pressuposições da área cega, e o Outro realiza o mesmo na sua avaliação da performance.  

O pensador da Escola de Chicago confere uma conceção de self, e em si uma 

investigação do próprio conceito de self, onde ele considera tanto a conceptualização que 

o indivíduo faz de si mesmo, as suas características, os seus estados internos e a sua 

identidade perante o Outro, perante as relações externas ao eu, perante um espaço material 

onde se encontram outros indivíduos que o observam, classificam e interagem consigo 

mesmo, dando, assim, espaço para uma construção da identidade tanto por parte do 

indivíduo como por parte da sociedade, assim como pela própria performance e interação 

que esta permite com o Outro (Brickell, 2005; Carlson, 1996; Goffman, 1959, 1974). 

A interação social ganha um forte destaque na teoria da performance de identidade 

de Erving Goffman, que a define brevemente como “a influência recíproca de um 

                                                                 
30 [Texto original] (…) all the activity of an individual w hich occurs during a period marked by his continuous presence 
before a particular set of observers and which has some influence on the observers. 
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indivíduo sobre as ações de um outro quando na presença física imediata de ambos31” 

(1959, p. 8), ou um encontro dinâmico “que ocorre durante uma qualquer ocasião quando 

um certo grupo de indivíduos estão na presença contínua uns dos outros32” (Ibid), sendo 

este um dos aspetos que distinguem o seu trabalho da investigação de outros pensadores 

com uma interpretação dramatúrgica ou dramaticista, como Kenneth Burke e Evreinoff e 

o aproximam do interacionismo simbólico de Mead e Blumer, sendo este último um dos 

pensadores que o influenciou nos seus estudos, na Escola de Chicago (Carlson, 1996; 

Elliott, 2001).  

Todas as performances, representações de self são, segundo Goffman (1959, 1974), 

dispostas e executadas segundo as estruturas de contextualização de interação (framing 

arrangements) que envolvem um jogo e negociação dinâmicos entre normas sociais, 

suposições morais e comportamentais, linguagem e significados partilhados, e a 

disposição e movimentos corporais em relação ao ambiente físico que rodeia e premeia o 

indivíduo, a dimensão material de uma performance, aspetos circunscritos numa 

sequência de atividades observadas e julgadas pelo Outro. Esta negociação ou jogo de 

performances e personas envolve todos os indivíduos, os que representam o seu self em 

performance perante um Outro, e segundo esta negociação de estruturas, e ao mesmo 

tempo o Outro, que para além de assistir e julgar as performances dos outros indivíduos, 

também realiza uma performance de si, seja ela associada ao seu estatuto de público ou 

como um outro agente que dinamiza ainda mais esta negociação. 

 

Uma “performance” pode ser definida como toda a atividade de um dado participante numa certa 

ocasião que serve para influenciar de algum modo todos os outros participantes. Tomando um 

participante em particular e a sua performance como ponto básico de referência, podemos referir 

que aqueles que contribuem para a performance do outro como o público, observadores ou 

coparticipantes. O padrão pré-estabelecido de ação que se desenrola durante uma performance e 

que pode ser apresentada ou representada em outras ocasiões pode ser designada de “parte” ou 

“rotina”. Estes termos situacionais podem facilmente ser relacionados a termos estru turais 

convencionais. Quando um indivíduo ou ator representa uma mesma parte para o mesmo público 

em diferentes ocasiões, é provável emergir uma relação social. Se definirmos papel social como a 

representação dos direitos e deveres associados a um dado estatuto, podemos afirmar que um 

papel social envolverá uma ou mais partes e que cada uma delas pode ser apresentada pelo ator 

                                                                 
31 [Texto original] (…) the reciprocal influence of individuals upon one another's actions w hen in one another's immediate 
physical presence. 
32 [Texto original] (…) w hich occurs throughout any one occasion when a given set of individuals are in one another’s 
continuous presence; 



numa série de ocasiões ao mesmo tipo de público ou a um público constituído pelas mesmas 

pessoas.33 

(Goffman, 1959, pp. 8-9) 

 

Dentro deste jogo de performances o pensador norte americano descreve a sua 

metáfora do mundo de interação social como palco. Assim qualquer performance é 

executada em três zonas: (I) o palco (front stage), onde o indivíduo sozinho ou com outros 

indivíduos que interagem com ele realizam uma performance consciente perante um 

público que os avaliam; (II) os bastidores (back stage), onde o indivíduo está já fora da 

performance específica, mas ainda assim, devido a permanecer num espaço público e de 

interação social, ele atua e interage perante os outros indivíduos que partilham este 

espaço, embora aqui a performance é mais relaxada e menos distanciada em relação à que 

realizou para um público-alvo, no sentido em que são indivíduos que ou auxiliam a sua 

representação identitária e social ou têm conhecimento, intimidade, familiaridade 

suficiente para conseguir dissociar o papel ou performance que o indivíduo representou 

daquilo que o indivíduo realmente é. Aqui podemos dizer que a performance é mais 

inconsciente e menos controlada, ao mesmo tempo que a interação social rege-se segundo 

um princípio de confiança e de suposição de “identidade real” de modo a esta abertura de 

intimidade se dar. Neste espaço o indivíduo também realiza a sua preparação em termos 

de imagem e técnicas de apresentação e representação de self, bem como uma 

heteroreflexividade com o resto dos indivíduos em relação às suas impressões e self, é um 

espaço de passagem e cruzamento de interação e identidade; (III) e a zona fora do palco 

(off stage), o espaço “não-social” onde o indivíduo pode refletir livre e individualmente 

sobre as impressões que realizou e o que pretende representar de si, onde não há 

necessidade de controlo de comunicação de self e de distinção entre o que é real e o que 

não é (Brickell, 2005; Carlson, 1996; Goffman 1959). 

Se refletirmos sobre o trabalho do pensador norte americano, esta metáfora e 

classificação da vida e espaço de interação social do indivíduo permite abrir o conceito 

de performance explorado por Goffman e aplica-lo a vários tipos de ação humana: desde 

                                                                 
33 [Texto original] A ‘performance’ may be defined as all the activity of a given participant on a given occasion w hich serves 
to influence in any w ay any of the other participants. Taking a particular participant and his performance as a basic point 
of reference, we may refer to those who contribute the other performances as the audience, observers, or co-participants. 
The pre -established pattern of action w hich is unfolded during a performance and which may be presented or played 
through on other occasions may be called a ‘part’ or ‘routine’. These situational terms can easily be related to conventional 
structural ones. When an individual or performer plays the same part to the same audience on different occasions, a 
social relationship is likely to arise. Defining social role as the enactment of rights and duties attached to a given status, 
w e can say that a social role w ill involve one or more parts and that each of these different parts may be presented by the 
performer on a series of occasions to the same kinds of audience or to an audience of the same persons.  
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uma simples caminhada pelo bairro, a um jantar em família, um dia de trabalho num 

escritório aberto ou uma ida ao ginásio. Os indivíduos, de modo a apresentarem uma  

imagem de si que seja aceitável dentro do contexto sociocultural, necessariamente 

refletem, tomam decisões e agem por entre estes espaços de performance que envolvem 

a desconstrução e construção de aspetos de identidade que são tidos como propícios ou 

inapropriados segundo o ambiente e interação em que se dá esta realização de self 

(Carlson, 1996; Elliott, 2001). 

Se refletirmos em específico sobre esta conceção de self somos levados a infer ir 

que “se a identidade é representada, então o self é um efeito, e não uma causa34” (Elliot t, 

2001, p. 39). Podemos também verificar que Goffman não confere ao indivíduo uma total 

liberdade de representação de si, no sentido em que a sua performance é colocada segundo 

uma estrutura de representação e comunicação, sendo estas restrições de interação que 

segundo o pensador norte americano diferenciam uma atividade humana normal de uma 

performance. E o indivíduo está bem ciente disto, tendo que negociar a sua performance 

segundo as normas e regras de representação contextual, selecionando e gerindo a sua 

fachada, máscara (front), desde o local, roupa, comportamento, voz, entre outros 

elementos. Esta submissão segundo a qual o indivíduo tem que se adaptar de modo a 

ostentar uma coerência identitária e permanecer em atividade comunicativa, ao invés de 

simples tarefas de trabalho, é algo que não é exigido do público, do Outro, embora seja 

este quem negoceia com o indivíduo estas condições de performance de self, e nesse 

sentido também são agentes nesta reprodução de identidade (Carlson, 1996; Elliott, 2001; 

Goffman, 1959). 

Ambos os agentes tomam como responsabilidade uma comunicação fácil e clara, 

embora muitas vezes multifacetada, em que a questão de verdadeiro self, ainda que não 

relevante durante a performance, está presente como uma ansiedade pressuposta e 

parcialmente solipsista. No entanto uma preocupação presente nas críticas é mesmo estas 

preocupações envolto da ideia de “verdadeiro self”, com a suspeita platónica de que a 

representação, a mimesis, é um afastamento da realidade, uma sombra que se expõe e 

tende a subverter as impressões que o Outro tem do indivíduo (Carlson, 1996). Sartre 

(1943) presta parte do seu trabalho a este ponto, estudando o comportamento de um 

empregado de mesa, referindo como a interação que se estabelece por performances é 

como que um jogo onde os indivíduos jogam com a representação que fazem, mas 

                                                                 
34 [Texto original] If  identity is performed, then the self is an effect, not a cause. 



precisam de a jogar porque só assim conseguem realizar a sua condição, realizar o seu 

estatuto, relação social, profissão, etc. Esta ideia de que a performance é, em parte, uma 

necessidade para o indivíduo realizar a sua identidade ou aspetos desta é uma ideia que 

alguns pensadores exploram da tese central de Goffman, mas de um modo mais positivo. 

A performance não é vista como um condicionamento da identidade e do seu 

desenvolvimento, mas sim como um meio pelo qual o self se constrói, realiza e reproduz 

(Carlson, 1996). Sartre (1943) advoga, no entanto, um certo cuidado com uma vida de 

performances, no sentido em que o indivíduo, ao passar a comprometer-se a ser ou estar 

numa representação para outros ou para si mesmo, passa a ter uma existência nula, uma 

existência somente em representação. 

 

 

2.3.4.2. Gestão de impressões e instituições totais de Goffman 

 

Esta conceção de self que Goffman desenvolve na sua teoria enfoca-se não só no 

aspeto de representação de identidade, mas também numa manutenção e manipulação de 

self, das impressões que as múltiplas interações e performances que o indivíduo realiza 

deixam no Outro (Goffman, 1959, 1974; Elliott, 2001). De certo modo podemos dizer 

que aqui encontramos um cruzamento das ideias de reflexividade e tecnologias de self 

que Giddens e Foucault desenvolveram respetivamente.  

A performance de self, a apresentação ou representação de identidade, tanto na 

imagem do indivíduo como no comportamento, papéis e estatuto social que o indivíduo 

demonstra ou quer dispor, envolvem o que Goffman designa de gestão de impressões, 

uma reflexividade e controlo das impressões que o indivíduo faz aos outros participantes 

desta interação, devido à necessidade e objetivo que o indivíduo tem de com a 

performance de agir segundo um modo que garanta a obtenção de uma impressão 

favorável ou específica, esteja ou não o indivíduo consciente tanto da performance como 

desta gestão (Brickell, 2005; Carlson, 1996; Goffman, 1959) Consoante o indivíduo 

procura exercer a sua influência sobre a interpretação e compreensão que o Outro faz de 

Si, ele próprio reflete, realiza e constrói a sua identidade pessoal e social (de Si, para Si e 

para o Outro) dentro do contexto da interação social e estando, ao mesmo tempo, a ser 

socialmente formulado tanto pelo ambiente como pelos outros participantes (do Outro) 

(Brickell, 2005; Dubar, 2006; Goffman, 1959, 1974) 
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Goffman dá ênfase ao modo como os defensores do interacionismo simbólico e do 

construtivismo interpretavam a interação social e produção de identidade, afirmando 

haver uma importância simbólica nos papéis, estatutos e relações representadas e que os 

indivíduos procuram criar e controlar as impressões do self. Mas ao mesmo tempo o 

trabalho do pensador da Escola de Chicago compreende uma conceção de self que 

transcende a passividade simbólica e defende o poder criativo e reflexivo do indivíduo de 

transcender as estratégias de adoção, disciplinação e manipulação de impressões de 

identidade, de papéis sociais e de governamentalidade institucional, isto é, o indivíduo 

tem em si poder agêntico de autoconstruir a sua identidade, de como interpretar os seus 

papéis sociais e de como realizar as suas performances de self (Elliott, 2001). 

Mas ao mesmo tempo o pensador norte americano também teve o cuidado de não 

conceber um indivíduo completamente senhor de si. Goffman indica ao longo da sua obra 

como o self é também condicionado e estigmatizado, ou seja, como o indivíduo é também 

gerido na sua representação e conceção de identidade. Principalmente com o trabalho de 

observação e análise realizados em Asylums: Essays on the social situation of mental 

patients and other inmates (1961), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity 

(1963) e Gender Advertisements (1979), podemos ver uma preocupação com o que 

Goffman designa de “instituições totais”, no sentido de regulações, vigilância, disciplina, 

imagens e discursos sobre variados aspetos da vida e identidade do indivíduo serem 

complexamente forçadas no dia à dia e interação com as várias instituições sociocultura is. 

Dos média, aos hospitais e as prisões, das imagens de género à doença, do trabalho ao 

entretenimento, da alimentação ao descanso, Goffman refere mesmo uma programação 

passiva ou mortificação do self por parte de estratégias institucionais rotineiras de 

autoridade que procuram filtrar o mundo em geral e fechar o indivíduo a moldes e ideias 

identitárias restritas. Esta forçada operação de influências institucionais contrasta e 

mistura-se com a liberdade que os indivíduos detêm no seu dia a dia, revelando-se um 

potencial fator numa erosão do sentido pessoal de self por parte do indivíduo (Ellio tt, 

2001). 

Esta conceção de self centrada numa dimensão performativa e numa construção 

pessoal e social de identidade pode ser vista, de certo modo, como uma generalização do 

indivíduo como mero ator numa campanha de marketing de si mesmo, mas o que ela 

preconiza parece ser antes um modo diferente de compreender a subjetividade e interação 

humana, e como estes fenómenos transformam e mudam a nossa compreensão de 

identidade. Esta conceção de identidade fluída e que se adapta ao contexto e objetivos de 



interação e manutenção de self é talvez muito próxima do modo particular como outros 

pensadores interpretaram e entenderam a identidade e cultura imagética pós-moderna 

(Elliott, 2001). 

 

 

2.3.5. A identidade e performance de género: de Butler e dos estudos feministas 

 

Dentro da identidade há todo um leque de várias identidades específicas a cada área 

da natureza e vida social humana, sendo que a identidade de género é algo que está sempre 

presente no nosso dia a dia, conferindo um modo de organizar o nosso ambiente e 

influenciando os nossos relacionamentos, espectativas e comportamentos, quer estejamos 

conscientes ou não das identidades e papéis sociais associados. Somos constantemente 

relembrados no nosso quotidiano de modo passivo das categorias e papéis que a sociedade 

e as instituições socioculturais nos condicionam a reconhecer e absorver (Barry, Biagini 

& Hart et al., 2012). “Desde Marilyn Monroe a Madonna, de Frank Sinatra às Spice Girls, 

a cultura popular é tida como embrenhada numa atração por sexualidade. Culturalmente, 

é como se estivéssemos presos numa específica “imagem” de sexo, aliciada por códigos 

de género35” (Elliott, 2001, p. 124). 

Candice West e Don Zimmerman (1987) referem que a identidade de género é 

“omnirelevante”, no sentido de que ela é aparente e relevante na generalidade das 

interações sociais humanas, podendo ser verificada na identidade relacional entre casais 

e numa família, no comportamento, aparência e linguagem corporal de um indivíduo, na 

construção de casas de banho, prática desportiva, e na discriminação e valorização 

profissional e de trabalho de um indivíduo. Neste sentido, o debate e reflexão 

proporcionado por estudos feministas e estudos de género e sexualidade proporciona um 

cruzamento de conhecimentos interdisciplinares e ricos em interpretações de identidade 

e relações sexuais de poder sociocultural e político, desde os escritos de Simone de 

Beauvoir (1949) de como a racionalidade e lógica masculina são contrastados com o 

corpo feminino e o ser mulher, à conceção de Judith Butler (1988, 1990) de que o self 

está constantemente a realizar uma performance de género com intuito de se constituir e 

autentificar. 

 

                                                                 
35 [Texto original] From Marilyn Monroe to Madonna, from Frank Sinatra to the Spice Girls, popular culture is held in thrall 
to the lures of sexuality. Culturally, it is as if  w e are in thrall in the very ‘look’ of sex, enticed by the codes of gender . 
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Reprodução de género, um termo utilizado por cientistas sociais para descrever os modos como 

as pessoas são constituídas como indivíduos sexuados, está ligada a forças culturais de 

socialização, aprendizagem de papéis e estereotipação de género. Contudo os estudos feministas 

salientam que a consciencialização de género envolve mais do que regras impessoais e 

regulações de socialização. Passar por conflitos e divis ões de género é experienciar algo 

profundamente perturbador dentro do self.36 

(Elliott, 2001, pp. 112-113) 

 

Antes de podermos refletir sobre identidade de género é necessário fazermos uma 

breve definição do conceito em comparação com outros que são igualmente usados na 

nossa cultura ocidental, nomeadamente os conceitos de sexo e categoria sexual. Sexo é 

uma categoria determinada pela identificação de critérios biológicos científica e 

socialmente aceites para a classificação de seres vivos, geralmente, em machos e fêmeas, 

embora outras classificações científicas sejam reconhecidas em tanto seres humanos e 

outros animais que não se prendem nesta polaridade sexual. Os critérios que geralmente 

são usados para a realização desta classificação são principalmente os genitais com que o 

ser vivo nasce ou a sua tipologia cromossómica, embora não haja necessariamente uma 

constante concordância entre estes dois critérios (West & Zimmerman, 1987). 

Uma pessoa é sexualmente categorizada través da suposta verificação de critérios 

sexuais, embora, geralmente, no nosso quotidiano, esta categorização é realizada e 

mantida segundo a observação e identificação de demonstrações de aspetos físicos, 

comportamentais ou sociais socioculturalmente associados às categorias de masculino e 

feminino às quais uma pessoa é esperado pertencer. De certo modo, operacionalizamos a 

categoria sexual como que uma “certeza moral”, pressupondo o sexo e o género de um 

indivíduo e utilizamos estas categorias como um substituto para a verificação e 

comprovação dos critérios biológicos sexuais e como reforço da identidade de género, 

embora a relação entre sexo e categoria sexual sejam independentes, isto é, ainda que seja 

possível um indivíduo afirmar-se ou ser identificado com uma categoria sexual que não 

esteja em concordância com as classificações gerais de fêmea e macho e a identidade de 

género (Kessler & McKenna, 1978; West & Zimmerman, 1987). 

Este pressuposto da categoria sexual é um dos aspetos mais debatidos e refutados 

pelos estudos de género mais recentes, sendo que Janice Raymond (1986) refere esta 

                                                                 
36 [Texto original] Gender reproduction, a term used by social scientists to describe the ways in which people are constituted 
as sexed individuals, is bound up w ith cultural forces of socialization, role learning and gender stereotyping. How ever, 
feminist research highlights that gender aw areness involves more than the impersonal rules and regulations of 
socialization. To brush against gender conflicts and divisions is to experience something deeply unsettling w ithin the self. 



certeza de género e sexo biológico como que uma “hétero-realidade”, no sentido em que 

contem uma marca de discurso fortemente heterossexual e heteronormativo, segundo o 

qual existe uma relação fisiológica e essencialista entre sexo, género e categorias sexuais, 

nomeadamente de que o género e o sexo são aspetos pré-discursivos e não socialmente 

construídos, o que com a crença incorreta de que só existe expressão biológica de dois 

tipos de características sexuais, cria uma relação de circulo dialético e falacioso com o 

género, que se designa de sistema binário de género (Butler, 1988, 1990, 1993; Lloyd, 

1999). 

 

1. um sistema de classificação consistindo em dois géneros, masculino e feminino. 

2. um conceito ou crença de que somente existe dois géneros e que o género biológico ou definido 

à nascença irá concordar com construções sociais de identidade, expressão e sexualidade 

masculina e feminina.37 

(Gender binary, s.d.) 

 

A conceção ocidental e mais abrangente de género compreende que este 

corresponde a um leque de características psicológicas e comportamentais próprias de 

cada tipo de categoria sexual que podem ser previstas segundo os caracteres sexuais 

biológicos de cada um (Garfinkel, 1967), mas esta conceção entra em desacordo quando 

se verifica a existência de formas atípicas de género, “descontinuidades de género”, no 

sentido em que aspetos fisiológicos e biológicos internos e externos não permitem uma 

precisão ou uma expressão constante de género, assim como não aceita na sua definição 

realizações de género que não correspondem aos protótipos de comportamento 

socialmente aceitáveis e atípicos que comprometem a dicotomia binária de género em 

que esta conceção assenta e reforça (West & Zimmerman, 1987). De um outro ponto de 

vista, os estudos de papéis sociais, role theory, ao investigar o modo social e dinâmico 

como os papéis são construídos e realizados pelos indivíduos e vigiados pelas instituições 

políticas, sociais e culturais, compreendem o género segundo papéis sociais como sendo 

identidades situadas e realizadas segundo o contexto em que os indivíduos se inserem, ao 

invés de interpretarem o género como uma identidade essencial e constante do indivíduo 

(Bales & Parsons, 1956; Komarovsky, 1946, 1950; Linton, 1936; Parsons, 1937, 1951). 

Mas esta conceção tem problemas se compreendermos tal como West e Zimmerman 

                                                                 
37 [Texto original] 1. a classif ication system consisting of tw o genders, male and female. 2. a concept or belief that there 
are only tw o genders and that one’s biological or birth gender w ill align w ith traditional social constructs of masculine and  
feminine identity, expression, and sexuality. 



75 

 

(1987) que o género não tem um contexto organizacional e institucional específico onde 

se possa contextualizar, definir em concreto, e ainda que se conceptualizarmos o género 

como um papel social estamos a incorrer numa redução da sua importância em relação ao 

modo como influencia outros papéis sociais e políticos e a relação de poder que difere 

entre os vários indivíduos devido à divisão e segregação que advém da distinção entre os 

vários géneros.  

Com esta problemática de definição de conceito de género torna-se relevante 

introduzir na reflexão um dos principais conceitos desenvolvidos dentro dos estudos de 

género, o de realização de género, doing gender, inicialmente introduzido por Candace 

West e Don Zimmerman (Idem). Na sua investigação os pensadores americanos cruzaram 

estudos e conceções de identidade e performance, representação de papéis das ciências 

sociais, como Erving Goffman (1976) e Talcott Parsons (1951), e trabalhos de 

investigação e reflexão dentro dos estudos de género, como Judith Lorber (1986) e 

Suzanne Kessler e Wendy McKennan (1978), sob a perspetiva de género não como uma 

qualidade inata do indivíduo, mas como uma construção sociocultural e instituciona l 

psicologicamente enraizada na nossa conceção de identidade e que repetidamente é 

referida nas nossas interações diárias, isto é, contrariando a interpretação de que o género 

é reproduzido e compreendido pelo indivíduo e pela disciplinação e dominação 

institucional como um conjunto de características ou papel social. Com esta base teórica 

West e Zimmerman (1987) desenvolvem e defendem uma interpretação que se centra 

numa performance em interação e realizada segundo comportamentos e conceções de 

género socioculturalmente aceites, “uma realização rotineira embrenhada na interação 

diária38” (Idem, p. 125). Esta performance de género é entendida como procurando 

construir-se a si própria a nível comportamental e de modo natural, sendo os indivíduos 

julgados pelo modo como conseguem realizar ou não as expectativas sociais de género, 

ao mesmo tempo que esta realização condiciona a própria estrutura de género e divisão 

de poder (Idem). 

 

(…) é uma realização situada, levada a cabo na presença real ou virtual de outros que são 
presumivelmente orientados para a sua produção. Ao contrário de uma propriedade dos indivíduos, 

nós concebemos género como um aspeto emergente de situações sociais: tanto como um 

                                                                 
38 [Texto original] (…) a routine accomplishment embedded in everyday interaction. 



resultado de e uma racionalidade para várias configurações sociais e como um meio de legitimar 

uma das mais fundamentais divisões da sociedade.39 

(Idem, p. 126) 

 

 Prestemos atenção à peculiaridade de que nesta conceção não vemos performance 

como uma representação dinâmica, mas sim como uma realização em interação. Esta 

diferenciação terminológica é em consequência da crítica que os investigadores 

concebem ao estudo e conceção de performance de género e papéis sociais realizada por 

Goffman (1959, 1976). Goffman define o género como sendo uma “natureza essencial” 

e refere o conceito específico de exposição de género, gender display, como forma de 

conceptualização do modo como os indivíduos agem segundo um modelo de género. 

Segundo West e Zimmerman (1987), Goffman define género como sendo uma 

“dramatização social estruturada” de performances programadas da idealização cultura l 

das naturezas femininas e masculinas, apresentada em contextos especiais, representadas 

para um público que entende e julga este display de género, o que numa primeira leitura 

não confere uma forte importância ao modo como o género é realizado por interação e 

em diversas atividades humanas e abre demasiado espaço para a interpretação do Outro 

da identidade de género pessoal do indivíduo. Ou seja, os pensadores americanos 

preferem dar mais enfoque ao carácter internacional com que a identidade de género é 

realizada do que ao carácter de apresentação e gestão de impressões que Goffman 

preconiza, embora não desassociem a sua conceção do carácter de reprodução que assiste 

à performance de identidade concebida por Goffman (1959, 1976). 

 Juntamente com o conceito de realização de género, tal como Uta Brandes e 

Michael Erlhoff (2011) referem, podemos e devemos considerar na análise da identidade 

de género os conceitos de narração de género, narrating gender, e de disposição de 

género, staging gender. O primeiro é um conceito de investigação partilhado pelas 

ciências sociais, educação e análises histórica e literária, especificamente no que se refere 

à recolha de dados empíricos em entrevistas de história de vida, biografias, artefactos 

biográficos e narração de histórias, ou seja, a narração de género é compreendida tanto 

como a representação narrativa de género e a análise hermenêutica e semiótica destas 

performances não diretivas, metodologicamente condicionadas pelo investigador. Este 

                                                                 
39 [Texto original] (…) it is a situated doing, carried out in the virtual or real presence of others who are presumed to be 
oriented to its production. Rather than as a property of individuals, we conceive of gender as an emergent feature of social 
situations: both as an outcome of and a rationale for various social arrangements and as a means of legitimating one of 
the most fundamental divisions of society. 
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conceito toma em atenção a componente de exposição de uma performance, display, no 

sentido em que: 

 

(…) envolve trazer para o domínio público as perspetivas e crenças mais profundas de um sujeito. 

A exposição é também sempre um argumento. Assim, ao publicitar as suas perspetivas o sujeito 

objetifica, expõe-se tanto a si mesmo como o objeto; isto torna a exibição numa exposição de self. 

Tal exposição é um ato de produção de significado, uma performance.40 

(Mieke Bal, apud Brandes & Erlhoff, 2011, p. 109)  

 

 Deste modo, permite ter em atenção o modo como é descrito e autobiografado o 

género pelos indivíduos tanto discursiva como materialmente (extensão de self), não 

colocando ênfase na imagem, aparência e comportamento do indivíduo na sua 

performance. A disposição de género é um conceito que serve para destacar o modo 

específico de extensão material de género, o modo como os indivíduos reproduzem 

performances, crenças e símbolos de género através dos objetos que possuem, usam e se 

rodeiam nos diversos espaços de interação (Brandes & Erlhoff, 2011). 

 Relativamente à relação entre identidade de género, sexo e o corpo do indivíduo 

classificado sexualmente, torna-se pertinente termos em consideração os trabalhos de 

Maurice Merleau-Ponty (1945) e Simone de Beauvoir (1949). Ambos os pensadores 

franceses defendem o corpo como sexuado e, em conjugação com a identidade de género, 

como sendo uma situação histórica e não um facto natural. Com esta reflexão eles não 

rejeitam os factos e existência das dimensões materiais e biológicas do corpo, apenas 

concebem o modo como o corpo é marcado por e associado a significados sociocultura is 

como sendo um processo ativo de incorporação de certas possibilidades históricas e 

culturais continuamente realizadas, o que constitui em si um processo complexo de 

contaminação e apropriação de self (Butler, 1988). 

 Esta conceção implica que o corpo sexuado e a identidade de género em termos de 

imagem e sua perceção no mundo não sejam determinados por uma essência natural e 

inerente ao indivíduo, e que a sua exposição no mundo e agência do indivíduo é em si 

uma representação e interpretação destas possibilidades, necessariamente condicionadas 

pelas convenções socioculturais históricas disponíveis. O corpo é tido então como uma 

materialização destas possibilidades, ou seja, um indivíduo não é apenas um corpo, mas 

                                                                 
40 [Texto original] (…) involves bringing out into the public domain the deepest held view s and beliefs of a subject. 
Exposition is alw ays also an argument. Therefore, in publicizing these view s the subject objectif ies, exposes himself as 
much as the object; this makes the exposition an exposure of self. Such exposure is an act of producing meaning, a 
performance. 



sim ele realiza o seu corpo, e por consequência o sexo e género. A conceção de identidade 

que é implícita é de que se trata de um modo de reproduzir uma situação histórica (Butler, 

1988; Cunha, 2014). 

 Dentro dos estudos de género o trabalho de Judith Butler (1988, 1990, 1993) surge 

como um marco importante, principalmente na sua revisão crítica do pensamento 

feminista e no modo como introduz os conceitos de performatividade e performatividade 

de género. Desenvolvendo a sua reflexão filosófica em parte em estudos de género e 

sexualidade, pelo pensamento feminista ao longo da história, e na linguística e filoso fia 

da linguagem, desenvolvendo o seu estudo segundo a teoria de atos de fala de John Austin 

(1962) e John Searle (1969), tendo em consciência a crítica de Jacques Derrida (Carlson 

1996; Derrida, 1988; Parker & Sedgwick, 1995), a pensadora norte americana defende 

que o género não só não é um aspeto inato e essencial do ser humano como também, 

seguindo uma crítica do trabalho de West e Zimmerman (1987), refere que a identidade 

de género não existe em si mesma, mas apenas em performance que as pessoas foram 

passivamente forçadas a aprender e reproduzir nas suas ações e representação de si, ou 

seja, o género “é somente real enquanto é representado41” (Butler, 1988, p. 527). 

 Embora ela se centre mais na identidade de género, Butler, apresenta formas de 

aplicar a sua teoria à agência humana e à identidade em si em outros aspetos, 

demonstrando como desde a produção do corpo belo e desportivo, à imagem e papel de 

trabalho e do profissional, ou mesmo em relações económicas de poder (Brickell, 2005; 

Butler, 2010; Carlson, 1996; Elliott, 2001; Dunn, 1997; Lloyd, 1999). Butler (1988, 1990, 

1993, 2010) centra o seu pensamento no conceito de performatividade em conjugação 

com a realização de género para referir o modo como o género e a identidade em geral é 

realizada dinamicamente, ao invés de conceber a identidade em termos de desejos 

interiores, capacidades psicológicas ou necessidades emocionais, aspetos que segundo a 

pensadora americana só se tornam conscientes quando o indivíduo as repete e representa 

em repetidas performances de si e de género. Deste modo as identidades masculinas e 

femininas são complexamente reproduzidas através da imitação de representações 

socioculturais de sexualidade, género, sexo e desejo que estão presentes no nosso dia à 

dia, e tais performances encontram-se codificadas por normas e forças sociais, de 

dominação e poder fortemente vigiadas (Elliott, 2001). 

 

                                                                 
41 [Texto original] (…) it is real only to the extent that it is performed. 
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 A realidade de género é performativa o que significa, muito simplesmente, que é apenas 

real enquanto é representada. Parece ser justo afirmar que certos tipos de atos são geralmente 

interpretados como expressando uma certa identidade ou núcleo de género, e que estes atos ou 

estão em conformidade com uma identidade de género espectada ou lutam contra essa 

espectativa de algum modo. Essa espectativa, por sua vez, é baseada na perceção de sexo, sendo 

que sexo é entendido como sendo o ponto de partida fáctico e discreto das características sexuais 

primário. Esta teoria implícita e popular de atos e gestos como expressivos de género sugere que 

o próprio género é algo anterior aos vários atos, posturas, e gestos pelos quais é dramatizado e 

conhecido; de facto, o género aparece na imaginação popular como o núcleo substancial que pode 

ser entendido como o correlato espiritual e psicológico do sexo biológico. Se os atributos de 

género, contudo, não são expressivos, mas performativos, então estes atributos efetivamente 

constituem a identidade que eles dizem expressar ou revelar. A distinção entre expressão e 

performatividade é bem crucial, pois se atributos de género e atos, os vários modos pelos quais o 

corpo mostra ou produz a sua significação cultural, são performativos, então não existe 

previamente identidade pela qual um ato ou atributo pode ser medida; não existem nenhuns atos 

de género verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos, e a postulação de uma verdadeira identidade 

de género seriam revelados como uma ficção reguladora. Que a realidade de género é criada 

através da manutenção de performances sociais mantidas significa que as verdadeiras noções de 

um sexo essencial, uma verdadeira ou constante masculinidade e feminidade, são também 

constituídos como parte de uma estratégia pela qual o aspeto performativo de género é 

escondido.42 

(Butler, 1988, pp. 527-528) 

 

Butler (1988, 1990, 1993) critica o modo como a maior parte dos pensadores 

feministas desenvolveram a sua teoria envolta no pressuposto de que o corpo sexuado é 

preestabelecido e construído socialmente e das inferências relacionadas com a identidade 

de género e sexualidade humana que desenvolveram a partir desta conceção. A pensadora 

norte americana aponta como ponto chave na sua crítica ao modelo de identidade de 

género socialmente construída o pressuposto causal de que a produção de género está 

automaticamente relacionada com um corpo sexuado a priori, reforçando a própria 

relação entre sexo, anatomia e género que procuram refutar (Elliott, 2001). 

                                                                 
42 [Texto original] Gender reality is performative w hich means, quite simply, that it is real only to the extent that it is 
performed. It seems fair to say that certain kinds of acts are usually interpreted as expressive of a gender core of identity, 
and that these acts either conform to an expected gender identity or context that expectation in some w ay. That 
expectation, in turn, is based upon the perception of sex, w here sex is understood to be the discrete and factic datum of 
primary sexual characteristics. This implicit and popular theory of acts and gestures as expressive of gender suggests 
that gender itself is something prior to the various acts, postures, and gestures by which it is dramatized and known; 
indeed, gender appears to the popular imagination as a substantial core w hich might w ell be understood as the spiritual 
or psychological correlate of biological sex. If gender attributes, how ever, are not expressive but performative, then these 
attributes effectively constitute the identity they are said to express or reveal. The distinction betw een expression and 
performativeness is quite crucial, for if  gender attributes and acts, the various w ays in w hich a body show s or produces 
its cultural signif ication, are performative, then there is no preexisting identity by w hich an act or attribute might be 
measured; there w ould be no true or false, real or distorted acts of gender, and the population of a true gender identity 
w ould be revealed as a regulatory f iction. That gender reality is created through sustained social performances means 
that the very notions of an essential sex, a true and abiding masculinity or femininity, are also constituted as part of the 
strategy by w hich the performative aspect of gender is concealed. 



 

O corpo não é passivamente guionizado com códigos culturais, como se fosse um recipiente sem 

vida composto por relações culturais preconcebidas. Mas também os selves incorporados não 

preexistem as convenções culturais que essencialmente significam os corpos. Os atores estão 

sempre no palco, dentro dos termos da performance. Tal como um guião pode ser realizado de 

vários modos, e tal como uma peça de teatro necessita tanto o texto como a interpretação, também 

o corpo sexuado atua o seu papel num espaço corpóreo culturalmente restringido e realiza 

interpretações dentro dos limites de diretivas previamente existentes.43 

(Butler, 1988, p. 526) 

 

A pensadora norte americana, refletindo sobre o próprio ato de performance social 

e performance artística, chama atenção para o facto de que performances de género em 

contextos não teatrais são dominados e vigiados por convenções e normas sociocultura is 

claramente punitivas e reguladoras. A performance social de qualquer papel compreende 

um perigo de não se conseguir fazer uma distinção entre o que é real e o que não é, não 

havendo convenções teatrais que delimitem o imaginado e “desrealizem” a representaçã o 

(Butler, 1988, 1990; Elliott, 2001). No seu trabalho Stigma, Goffman (1963) reflete no 

modo de gestão de performances alternativas para os indivíduos que por uma razão ou 

outra se encontram ostracizados de uma aceitação social completa, os que se encontram 

embrenhados em contextos que valorizem a reprodução de certos tipos de “identidades 

mimadas”, como por exemplo os homossexuais em relação à heterossexualidade. Ou (I) 

o indivíduo apresenta os sinais da sua estigmatização como se fossem um outro atributo  

que seja menos estigmatizado ou (II) pode desenvolver a impressão de que se ele 

conseguir suportar, aceitar e respeitar estes sinais como sendo de si mesmo ele será 

superior à estigmatização que lhe é alvo. A primeira estratégia de gestão compreende uma 

mudança da performance de si, em que se procura evitar o estigma em si e adota-se uma 

interpretação que fragmenta a identidade em vários aspetos que se tornam efeito 

secundário de uma outra identidade ou contexto de performance, como por exemplo os 

gostos pessoais, trabalho ou mesmo um estilo de vida próprio (Carlson, 1996). 

Estas estratégias apontadas por Goffman tornam-se, essencialmente, tecnologias de 

fuga ou aceitação do conflito de identidade, não conferindo uma possibilidade para a 

mudança e o progresso sociocultural de modelos de identidade, principalmente no que 

                                                                 
43 [Texto original] The body is not passively scripted with cultural codes, as if  it w ere a lifeless recipient of wholly pre-given 
cultural relations. But neither do embodied selves pre-exist the cultural conventions w hich essentially signify bodies. 
Actors are alw ays already on the stage, w ithin the terms of the performance. Just as a script may be enacted in various 
w ays, and just as the play requires both text and interpretation, so the gendered body acts its part in a culturally restricted 
corporeal space and enacts interpretations within the confines of already existing directives. 
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toca à sexualidade e ao género, aspetos que estão tão presentes no nosso dia à dia e nas 

nossas interações e performances de self. Esta possibilidade de transformação, mudança 

e diferença de identidade é refletida por Butler que refere no seu estudo estar relacionada 

com modos específicos de reprodução de significados que quebrem com a repetição ou 

que a destabilize, visto que a base para a identidade de género é uma repetição de 

representações no decorrer do tempo (Butler, 1988, 1990, 1993; Elliott, 2001; Lloyd , 

1999). 

Em especial enfoque, Butler (1988, 1990, 1993) refere no seu trabalho as 

performances baseadas em paródia e imitação jocosa, como, por exemplo, o travestismo, 

o gender bending e o drag. Drag corresponde a um tipo específico de performance 

artística e de entretenimento em que os artistas através de uma variedade de formas de 

expressão artística exageram certas características humanas estéticas, comportamenta is, 

artísticas ou mesmo discursivas de modo a criarem efeito cómico, dramático, satírico ou 

de ilusionismo em termos de género, sexualidade e cultura de massas (Drag Queen, s.d.), 

gender bending, ou gender fuck, refere-se à adoção de um estilo de imagem, 

comportamento e papéis de género atípicos como forma de exploração de identidade, 

ativismo social, crítica ou revolta em relação a papéis de género, sistema binário de 

género, relações de poder entre géneros, sexismo, homofobia e transfobia (Gender 

Bender, s.d.; Gender Bender, 2011), e travestismo é a prática de reprodução e imitação 

de imagem e comportamentos tradicionalmente associados a um género oposto ao do 

indivíduo que pratica este estilo de vida (Transvestism, 2003). 

Para a pensadora norte americana estes tipos de performances “(…) implicitamente 

[revelam] a estrutura imitativa do género em si – assim como a sua (…) contingênc ia 

radical na relação entre sexo e género (…)44” (Butler, 1990, p. 137-138), abrindo espaço 

para reflexão, dinamização e observação da noção de “verdadeira” identidade de género 

(Lloyd, 1999). 

 

(…), pode fazer mais do que simplesmente expressar a distinção entre sexo e género, mas desafia, 

pelo menos implicitamente, a distinção entre aparência e realidade que estrutura uma considerável 

parte do pensamento popular sobre identidade de género. Se a “realidade” de género é constituída 

pela performance em si, então não há nenhum recurso a um “sexo” ou “género” essencial e não 

                                                                 
44 [Texto original] (…) implicitly reveals the imitative structure of gender itself – as well as its (…) radical contingency in the 
relation betw een sex and gender (…) 



realizado que seja ostentado numa performance de género. Na verdade, o género de um travesti 

é tão real quanto alguém cuja performance segue com as expectativas sociais.45 

(Butler, 1988, p. 527) 

 

Por outras palavras, e fazendo referência a aspetos já anteriormente explorados da 

identidade, é quase como se a reflexividade de Giddens (1990, 1991) fosse uma chave 

para a mudança do pensamento e performance de identidade do indivíduo e do seu 

público. Deste modo, Butler recupera a conceção de agência que está implícita na 

exposição de género e teoria de performance de self em Goffman (1959, 1963, 1976, 

1979) e cruza-a com a dialética de disciplinação do próprio indivíduo e das instituições 

que Foucault (Elliott, 2001; Foucault, 1973, 1977, 1984a, 1984c, 2004; Gutman, Hutton 

& Martin, 1988) refere quando define tecnologias de self. Esta ideia abre oportunidade 

para concessionarmos a paródia, a sátira ou mesmo a representação utópica como modos 

de exprimir existência a performances transgressivas e que introduzem mudança tanto 

nas representações de género como de identidade. 

 

 

2.3.5.1. Performatividade dos discursos de identidade de Butler 

 

O conceito de performatividade no trabalho de Butler (1988, 1990, 1993, 1997, 

2010) constitui um termo chave não só em estudos de género, mas também em termos 

das exposições, displays, discursivas de identidade. Para além de permitir uma perspetiva 

diferente sobre performance de género, doing gender, e abrir possibilidade de uma 

conceção dinâmica da identidade, trata-se de um conceito que permite analisar de um 

modo semelhante à narração de género, narrating gender, aspetos de género que são 

possíveis de observar na expressão discursiva e linguística de um indivíduo, tendo como 

diferença uma atenção foucaultiana para aspetos de relação de poder e formas de 

dominação social rotineira do género e identidade privada, isto é, aspetos de discursos do 

quotidiano e institucionais que controlam e disciplinam dissimuladamente o género 

(Carlson, 1996; Elliott, 2001).  

                                                                 
45 [Texto original] (…), can do more than simply express the distinction betw een sex and gender, but challenges, at least 
implicitly, the distinction betw een appearance and reality that structures a good deal of popular thinking about gender 
identity. If  the ‘reality’ of gender is constituted by the performance itself, then there is no recourse to an essential and 
unrealized ‘sex’ or ‘gender’ w hich gender performances ostensibly express. Indeed, the transvestite’s gender is fully real 
as anyone w hose performance complies w ith social expectations. 



83 

 

A pensadora americana perspetiva a performance e realização de identidade de 

género e mesmo self como uma produção onde os indivíduos se envolvem e submetem 

inconscientemente e de um modo totalizante a jogo de códigos socioculturais linguíst icos 

de categorias, aspetos e conceções de identidade. Butler defende uma conceção de self 

que embora com uma certa autonomia encontra parte das suas características e 

consciência delas moldadas por discursos (enquanto Parole) e performances de Si e do 

Outro (Butler, 1993; Carlson, 1996; Dubar, 2006). 

Este conceito que Butler incorpora e atualiza dentro dos estudos de género e 

identidade surge de um desenvolvimento do trabalho elaborado dentro da linguística e 

filosofia da linguagem por John Austin (1962), John Searle (1969) e as análises críticas 

de Derrida (1988) e Bourdieu (1982). Em How To Do Things With Words, Austin (1962) 

desenvolve a teoria atos de fala que tinha já sido iniciada por William James, enunciados 

linguísticos realizados segundo uma intenção de afetar os outros locutores e 

interlocutores, e que efetivamente realizam uma mudança ou são respondidos com 

alguma resposta ou reação por parte do Outro (Ambroise, 2010; Bach, 1998). Dentro dos 

tipos de enunciados que Austin distingue, o pensador americano refere os “enunciados 

performativos”, que se distinguem pelo facto de que para além de serem enunciados 

discursivos eles serem acompanhados de uma certa ação, como, por exemplo, quando se 

realiza votos de casamento, um juiz pronuncia uma sentença ou quando se ordena que 

alguém abandone um dado espaço, sendo que o aspeto de se o ato é realizado com sucesso, 

isto é, se o enunciado tem uma resposta ou reação efetiva no Outro torna-se o fator 

essencial para avaliar tal ato de fala (Carlson, 1996). 

Em Speech Acts, Searle (1969) reflete com mais atenção sobre os vários aspetos 

performativos que envolvem os vários tipos de atos de fala, “o contexto particular do ato, 

a intencionalidade do produtor do ato, e o presumível ou efetivo efeito do ato sobre 

aqueles que o testemunham46” (Carlson, 1996, p. 63), relacionado assim com a teoria de 

ação e daqui emergindo os conceitos de atos locutórios, ilocutórios e perlocutórios que 

linguisticamente se distingue na linguagem humana, bem como a ideia de força 

performativa, a capacidade de um ato de fala provocar um efeito sobre o recetor da 

comunicação. 

As reflexões que estes dois pensadores elaboraram em torno da linguagem e da ação 

humana permitem fazer uma relação com a performance, chamando atenção para o poder 

                                                                 
46 [Texto original] (…) the particular context of the act, the intentionality of the producer of the act, and the presumed or 
actual effect of the act upon those w ho witness it. 



agêntico que certos discursos têm sobre o comportamento humano, ao mesmo tempo que 

proporcionam uma, pois tal como afirma Carlson: 

 

A perspetiva de Austin e Searle aparenta encontrar na linguagem em si a divisão que os 

pensadores da teoria de performance tentaram constantemente fazer entre linguagem e ação física 

(ou em alguns casos entre teatro e performance em si). Por um lado temos a semiótica, o 

linguístico, o simbólico, cujos elementos representam realidades ausentes e cuja utilização é 

gerida por estruturas abstratas mais ou menos fixas. Por outro lado temos a dimensão da presença 

física, cujos elementos conferem uma realidade acessível, que, contudo, só pode ser 

compreendida dentro de um contexto específico e nunca precisamente repetido (…). Comunicação 

está ainda envolvida, mas a ênfase não está na comunicação tradicional de um conteúdo mental 

abstrato e unitário, mas sim num movimento original, um efeito, uma força.47 

(Idem, p. 64) 

 

 Jacques Derrida (1988), critica a teoria de atos de fala de Austin e Searle, 

defendendo que o poder performativo de qualquer enunciado está relacionado com a 

repetição por citação ou realizado segundo a conformidade com modelos “iterábeis”, 

regras de repetição identificáveis. Por outra perspetiva, Pierre Bourdieu (1982) critica a 

natureza da força autoritária que os enunciados performativos têm na teoria de Austin, 

defendendo que esta força performativa tem por base o poder institucional e sociocultura l 

que imbui na linguagem e nos locutores a autoridade manifesta ou simbólica de poderem 

interferir e oficializar tais atos. 

 Butler (1990, 1993, 1997) na sua obra utiliza o conceito de performatividade tendo 

em noção tanto a questão de força performativa, relações de poder institucionais e 

repetição explorados pelos outros pensadores, para defender que o indivíduo no que se 

refere ao seu género e self ser performativamente constituído tanto por atos, 

performances, bem como discursos, como um “efeito sedimentado” de um processo 

socioculturalmente ritualizado realizado segundo normas reiterativamente produzidas e 

destabilizadas, ou mesmo poderíamos dizer um habitus. 

Uma performance é compreendida pela pensadora americana como ganhando força 

performativa com uso da repetição e reprodução de discursos, aspetos e conceções de 

identidade e género, que assim criam dissimuladamente um ambiente disciplinador e 

                                                                 
47 [Texto original] The approach of Austin and Searle seems to f ind w ithin language itself a division that performance 
theorists have often sought to place betw een language and physical action (or in some cases betw een theatre and 
performance itself). On the one hand w e have the semiotic, the linguistic, the symbolic, w hose elements stand in for 
absent realities and w hose utilization is governed by more or less f ixed abstract structures. On the other hand w e have 
the real of physical presence, whose elements offer an accessible reality, w hich, however, can only be understood within 
a specif ic, never precisely repeated context (…). Communication is still involved, but the emphasis is not on the traditional 
communication of an abstract and unitary thought content, but of an original movement, an effect, a force. 
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controlador totalizante, no sentido de relacionar-se e extar presente em vários contextos 

e aspetos socioculturais e identitários que cercam o indivíduo na sua vida e performance 

de self (Brickell, 2005; Carlson, 1996). Assim, como refere Butler, a título de exemplo, o 

facto de ser declarado “É uma menina!” no ato da nascença de uma criança é um passo 

inicial para a feminização ou associação social e cultural da identidade daquele ser 

humano como sendo “feminino” (Brickell, 2005). A repetição ou citação de discurso 

performativo segue segundo normas ou condições socioculturais ritualizadas que 

promovem certo tipo de caraterísticas identitárias ou mesmo moldes de identidade, por 

um lado, e a proibição, recusa ou estigmatização de outros, por outro (Brickell, 2005; 

Butler, 1990, 1993, 2010).  

A teoria de performatividade de Butler põe um enfoque no facto de que os actos, a 

performance do indivíduo no mundo não é isolada, ao mesmo tempo que a relaciona com 

as relações de poder que “instalam e autorizam” significados. Ela abre uma discussão 

interdisciplinar sobre a identidade, género, performance e linguagem rica e complexa que 

nos remete para pormenores do quotidiano e para possibilidades de reconfiguração de 

moldes identitários. 

 

Problematizar o género, segundo Butler, envolve estratificações complexas e mobilidades de 

poder e género, uma sexualidade incerta baseada em espectativas transgressivas e o desejo de 

chocar. A drag queen, o gay macho, a lésbica feminina: todas estas performances conspícuas 

problematizam o sexo e conferem um desvio ao poder coercivo da heterossexualidade e discursos 

patriarcais.48 

(Elliott, 2001, p. 129) 

 

No entanto, é possível apontar falhas no que toca à ausência de referência dos 

estados e motivações internas e pessoais do self, a dinâmica emocional na interação 

humana. Embora a identidade segundo Butler esteja assente numa existência intimamente 

social e embrenhada em camadas de performances físicas e discursivas ritualizadas e 

ocasionalmente transgressivas, não há uma alusão aos padrões afetivos não 

comportamentais, à dimensão interna e subconsciente da identidade. Um outro ponto que 

se destaca é que a sua tese de agência performativa não demonstra estar consciente dos 

                                                                 
48 [Texto original] The making of gender trouble, according to Butler, involves complex stratif ications and mobilities of power 
and gender, and uncertain sexuality based on transgressive expectations and the desire to shock. The drag queen, the 
macho gay, the femme lesbian: all such conspicuous performances problematize sex and give the slip to the coercive 
pow er of heterosexuality and patriarchal discourses. 



medos e frustrações, da instabilidade que uma transgressão de identidade tem antes e 

depois de ela ser realizada (Brickell, 2005; Elliot, 2001).  

 

 

2.4. Das novas reconfigurações da identidade 

 

Na sua obra, The Corrosion of Character, Richard Sennett (1998), refletindo sobre 

as necessidades de flexibilidade e a economia de curto prazo que o novo regime de 

capitalismo contemporâneo preconiza – de transferências globais financeiras e de 

informação instantâneas, a forte modernização da produção, a tecnologização cultural, e 

as reconfigurações de modelos e categorias anteriormente estáveis no mercado de 

trabalho – remete o indivíduo de hoje em dia para um projeto de identidade de curto prazo, 

instável, superficial e fragmentada pelas exigências e projetos pessoais, da sociedade de 

consumo e deste novo modo de produção económica (Elliott, 2001). Esta ênfase conferida 

por Sennett à identidade e mercado de trabalho como sendo fragmentados e tênues, bem 

como a sua perspetiva negativa em relação à influência do desenvolvimento e integração 

social das tecnologias da informação e comunicação em relação ao capitalismo 

globalizado e à identidade pessoal, constituem alguns dos núcleos ideológicos do 

pensamento pós-moderno (Elliott, 2001; Sennett, 1998, 2006). 

No centro deste pensamento teórico temos Zygmunt Bauman (2000, 2004), que 

afirma que ainda que o indivíduo procure interagir socialmente do mesmo modo que nos 

tempos modernos, esta interação é hoje em dia eletronicamente mediada, tão facilmente 

estabelecida como abandonada. Esta nova vida privada e pública em rede 

tecnologicamente mediada não leva os indivíduos a partilharem mais aspetos de 

identidade entre si, mas sim a uma instabilidade sobre o que é real, a uma totalidade de 

Si virtual e fragmentada. A interação e relações sociais do indivíduo tornaram-se de tal 

modo diluídas, frágeis e de curta duração que isso transparece para os valores sociais e 

civis, que assim perdem o seu poder sociocultural e no indivíduo (Zygmunt Bauman, 

2004). 

Mas segundo este pensador, por muito que possamos concordar em como o mundo 

de hoje em dia é permeado por uma globalização económico-financeira e uma interação 

social de comunicação e informação altamente tecnologizada, provocando 

transformações na vida pública e privada que ainda não são possíveis de prever e perceber 

na sua totalidade, não podemos daí inferir que toda a teoria da identidade tenha que ser 
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posta de parte. Ao invés disso, Zygmunt Bauman (2000, 2004) defende que estamos 

perante um contexto em que o indivíduo, ainda que com as suas tensões e paradoxos 

identitários, realiza e reflete tanto as estratégias modernistas de identidade como as pós-

modernas. Enquanto que antes o indivíduo procurava e era responsável por realizar e 

pensar a sua identidade como um projeto, algo possível de dominar, disciplinar e moldar 

à sua vontade, que poderia levar o seu tempo, aprofundada e meticulosamente 

autotransformando o seu self segundo os seus objetivos finais, visionados como 

resultados finitos, fixos, estáveis e consistentes, hoje em dia, esta procura de 

autodisciplinação é derrubada pela necessidade social e pessoal de resultados rápidos face 

às várias alterações repentinas do mundo global, e pela possibilidade de adoção e 

abandono de diferentes “identidades de pronto a vestir” inacabadas (Elliott, 2001). 

A construção pessoal e esforçada moderna da identidade é abandona devido a um 

ceticismo e desistência do projeto, bem como uma aliciante indiferença e ignorânc ia, 

deixando o que era ou se procurava que fosse dantes sólido e organizado em líquido, à 

deriva, sem linha condutora ou estrutura pessoal – a identidade perde-se em inúmeras 

dimensões momentâneas, pontos transitórios e preparação para o presente. Aonde, em 

tempos modernos, havia soluções e respostas a procurar realizar, o indivíduo é agora 

colocado com problemas e questões sobre a sua identidade – o que nos remete para a tese 

de reflexividade de Giddens (1990, 1991). Assim neste contexto de globalização 

económico-financeira e novos media e meios de comunicação e informação eletrónicos e 

tecnológicos surgem novos paradigmas de self, novas reconfigurações e aspetos que 

remetem o indivíduo a refletir sobre Si, a sua identidade e sobre o modo de resolver estes 

novos aspetos da vida privada e interação social (Zygmunt Bauman, 2004; Elliott, 2001).  

 

 

2.4.1. As imagens e representações pós-modernas da identidade: de Baudrillard, 

Turkle e Maffesoli 

 

Dentro desta linha de pensamento há alguns autores que refletiram mais 

especificamente sobre o enfoque que o indivíduo e a sociedade pós-moderna dão em 

relação aos vários elementos imagéticos tanto da identidade como da realidade que nos 

rodeia, nas transformações que os meios de comunicação permitem na interação entre os 

indivíduos entre si e com o seu meio (Elliott, 2001). Jean Baudrillard (1970, 1973, 1981, 

1983, 1985), descreve a realidade pós-moderna como sendo um mundo hiper-real, no 



sentido em que o constante e excessivo uso, exposição e alteração de imagens segundo 

premissas de gosto estético e de consumo levam a uma sobrevalorização da imagem 

apresentada pelos vários meios de comunicação e informação em comparação com a 

imagem real, diluindo a distinção entre o real e a ficção ou o adulterado. Este contexto de 

imagens e simulações reconfigura a vida social e seus significados, limites e categorias 

conceptuais, signos e símbolos que passam a referir a si mesmos e não a uma realidade 

externa, e valor de objetos culturais, expandindo e multiplicando realidades até a um 

extremo em que o que era dantes superficial tem que agora ser refletido segundo uma 

nova perspetiva teórica que tenha em consciência esta crise de indiscernibilidade sobre o 

que é representação efetiva e o que é representado e esta descentralização dos meios de 

comunicação e média (Baudrillard, 1981, 1983; Elliott, 2001). 

Assim, o pensador francês (1983) defende que a identidade pós-moderna como 

estando sob um constante fluxo atrativo e intoxicante de imagens e simulações tanto do 

Outro, como do contexto, significados e símbolos social e culturalmente partilhados, bem 

como de si mesmo. Com a acelerada e crescente multiplicação, transformação e exposição 

do indivíduo a novas formas, limites e estruturas estéticas, políticas e de corpo, o self é 

esmagado e puxado para os vários extremos desta realidade hiper-real (Baudrillard, 1983, 

1985; Elliott 2001). Para além disto, como esta informação é transmitida e recebida 

segundo uma mediação eletrónica intensiva, de televisões, telemóveis, internet, 

computadores, entre muitos outros dispositivos tecnológicos, Baudrillard (1981, 1983, 

1985) apresenta o indivíduo pós-moderno como um mero espectador, que passivamente 

observa e absorve as múltiplas imagens, simulações e cenários. Segundo o pensador 

francês, o indivíduo encontra-se hoje em dia perdido neste fluxo descentralizado de 

informação o qual ele não consegue dominar, tendo apenas como possível poder agêntico 

a mudança de canal e a navegação hipertextoalizada dos vários espaços virtuais. 

A conceção de identidade que Baudrillard (1983, 1985) nos apresenta é de um self 

que se expõe, display, que celebra a aparência e se submerge em exposições superfic ia is 

do Eu, do Outro, da sociedade e da cultura popular americanizada. Esta sedução que a 

imagem detém do indivíduo leva-o a abandonar a conceção de self reprimido freudiana 

ou a interação simbólica rica em significados, pois o mundo pós-moderno é “explíc ito, 

marcado, visto e imagético49” (Elliott, 2001, p. 151). Numa perspetiva igualmente 

pessimista, mas denotando uma diferença quanto à dimensão interna e emocional do 

                                                                 
49 [Texto original] (…) explicit, marked, seen and imaged. 



89 

 

indivíduo, Lacan (Elliott, 2001; Lacan, 1966, 1968, 1981), se nos relembrarmos, descreve 

que esta imersão do Eu neste mundo de imagens e representações fictícias o self 

desenvolve-se segundo conceções perfeitas e ilusórias de si e dos seus desejos que são 

espelhadas pelo Outro – mirroring. Este processo é realizado inconscientemente pelo Eu 

devido à sua necessidade de preencher o vazio emocional que sente e fazer ligação com 

a fragmentado e turbulento subconsciente (Elliott 2001). Desta perspetiva, as imagens e 

simulações com que Baudrillard descreve a realidade pós-moderna podem ser entendidas 

como: 

 

(…) espelhadas internamente, retidas dentro da mente para dar sentido à identidade. (…), contudo, 

estas imagens espalmadas e internalizadas permitem ao self construir apenas um sentido de 

identidade superficial ou precário. A imagem tremeluzente do ecrã eletrónico substituiu o convívio 

caloroso de relações familiares como eixo de internalização do self (…). O self pós-moderno, criado 

segundo imagens narcisistas fugazes, é uma identidade transiente com muito poucos laços 

afetivos profundos ou raízes emocionais.50 

(Idem, p. 146) 

 

Esta visão pessimista de Baudrillard e leitura pós-moderna de Lacan estão assentes 

no que poderíamos apontar como conceção de identidade pobre, no sentido em que 

consoante o mundo e a sociedade se tornam cada vez mais globalizados e 

“tecnocentrados” o self do indivíduo torna-se de igual modo mais “tecnodisperso”, mais 

diluído no espaço, rede de interação social e produção cultural, e nas suas qualidades 

identitárias, o que por sua vez se traduz em limitações em relação à negociação de 

identidade, não sendo explicado como é que esta construção se dá se não há uma estrutura 

de experiências emocionais e materiais simbólicos da qual o indivíduo participa 

ativamente – pois a definição de self tida é principalmente passiva em relação ao que 

pensa e sente, segundo as estruturas e sistemas de comunicação e informação dominantes. 

Ao restringir a linguagem e representação de símbolos ao sistema dominante de cultura 

de média e novas tecnologias Baudrillard não toma em atenção outras formas de interação 

e agência humana. Por muita e importante saturação de comunicação e informação 

eletronicamente mediada o indivíduo e a identidade são ainda ancorados em contextos 

diários de rotinas e experiências sociopolíticas, o que nos remete para uma questionação 

                                                                 
50 [Texto original] (…) mirrored internally, taken inside the mind to make something of identity. (…), how ever, these 
internalized, f lattened images permit the self to construct only a superficial or f leeting sense of identity. The f lickering 
image of the video screen has replaced the w arm conviviality of familial relationships as the linchpin of internalization for  
the self (…). The postmodern self, created upon fleeting narcissistic images, is a transient identity with precious little in 
the w ay of deeper affective ties or emotional roots. 



da defesa pós-moderna da descontinuidade simbólica e emocional do self preconizada em 

Baudrillard e na leitura de Lacan (Elliott, 2001). 

Para além desta crítica há ainda outra, vinda da crescente investigação realizada em 

relação às novas tecnologias, média e produção cultural, que salienta que, por um lado, 

tal como Baudrillard e outros defendem, “o impacto da cultura popular de massas, e a 

atomização relacionada com a promoção de nichos de mercados de estilos de vida, podem 

ter um efeito debilitante e desgastante no sentido de self do indivíduo (…)51” (Idem, p. 

152), mas que, por outro, estas novas formas de comunicação e interação eletronicamente 

mediadas também conferem novas formas de reflexividade e reconstrução de self, aspeto 

que a visão pessimista de Baudrillard não consegue compreender (Idem). 

É neste último panorama teórico que Sherry Turkle (1984, 1995, 2011) insere a sua 

investigação e pensamento que rodeia as questões envolventes entre as novas tecnologias, 

experimentação e exploração de identidade e self incorporado com as tecnologias. O 

trabalho da pensadora americana dá uma especial ênfase ao modo como os indivíduos 

nos tempos mais recentes têm desenvolvido experiências online com o seu sentido de si, 

inventando, explorando, construindo, desconstruindo e reconstruindo as suas identidades 

tecnologicamente e eletronicamente incorporadas, ao invés de simplesmente mediadas. 

A perspetiva defendida por Turkle é na sua essência positiva, com a afirmação do 

potencial libertador das tecnologias de comunicação e informação para o indivíduo e a 

identidade. 

 

As pessoas conseguem facilmente mudar os seus géneros, orientações sexuais, personalidades, 

raça, etnicidade, classe, estatuto – em suma, o indivíduo pode conceber um self em rede que 

ultrapassa o seu self real. (…) Com um clique de um botão, uma pessoa consegue passar de 

namoriscar a travestismo, de fetichismo a sadomasoquismo. (…) A restruturação da identidade 
pela simulação, de acordo com Turkle, permite a experimentação de identidades alternativas e  

imagéticas diferentes. A liberação aqui consiste no facto de que nenhuma representação do self é 

mais autentica ou profunda que a próxima;52 

(Elliott, 2001, pp. 141-142) 

 

                                                                 
51 [Texto original] (…), the impact of mass popular culture, and the atomization connected with the fostering of niche lifestyle 
markets, can have a very draining, debilitating effect upon the individual’s sense of self (…). 
52 [Texto original] People can easily change their genders, sexual orientations, personalities, race, ethnicity, class, status 
– in short, the individual can devise a net-self that outstrips the real self. (…) With the click of a button, one can move from 
f lirtation to cross-dressing, from fetishism to sadomasochism. (…) The restructuring of the self via simulation, according 
to Turkle, permits experimentation w ith alternative identities and different imaginings. Liberation here consists in the fact 
that no representation of the self is more authentic or deeper than the next; 
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Note-se que Turkle (Elliott, 2001; Turkle, 1995, 2011) não discorda de que os 

indivíduos se envolvem num mundo de simulações, mas ao contrário de Baudrillard 

defende que o indivíduo participa dessa simulação e usa-a tal como uma performance 

real. A pensadora americana não discorda que a experiência humana tem vindo 

crescentemente a tornar-se numa coleção de fragmentos e episódios descontinuados, mas 

vê que o indivíduo utiliza os vários espaços virtuais para explorar e desenvolver vários 

moldes de si mesmo, ao invés de ser apenas uma figura passiva e eternamente perdida de 

sentido socio-simbólico identitário. Se por um lado ela refere como o corpo humano se 

tem tornado um fator desnecessário à compreensão do self, por outro ela descreve como 

o indivíduo pós-moderno inventa e muda de corpos virtuais textuais e/ou imagéticos ou 

como quão tecnologicamente personalizado, adaptado ou mesmo robotizado se encontra 

o corpo humano dos tempos recentes. 

De um outro ponto de vista também positivo em relação às novas configurações 

sociais e identitárias pós-modernas, Michel Maffesoli (1988, 1989) defende um novo tipo 

de organização social, um novo modo de interação e de pensamento que se centra numa 

vitalidade emocional, num reencantamento coletivo, verificável nas novas práticas sociais 

quotidianas relacionadas com o cuidado com o corpo, valores laborais, encontros e 

relações sociais formadas em volta de interesses de consumo material, cultural e 

imagético, a construção de novas redes de camaradagem, a acentuação de um pluralismo 

de experiências emocionais, idiossincrasias marginalizadas, e o desencantamento de 

formas modernas e ortodoxas de participação política e institucionalização da religião e 

raciocínio (Evans, 2008; Mateu, 2013). 

Um dos pontos centrais da obra do pensador francês é a distinção nietzschiana que 

faz entre a sociedade moderna prometeica, regida por uma lógica instrumentalista e 

racional, que na busca de uma evolução linear procurava aprisionar e abafar os desejos 

primais orgiásticos e a vitalidade emocional coletiva, e a sociedade pós-moderna 

dionisíaca, gerida segundo uma lógica de empatia e “efervescência colética” (Evans, 

2008). Com isto Maffesoli aponta para uma preocupação sociológica com fenómenos que 

segundo uma lógica e calculo científico ortodoxo não podem ser compreendidos 

profundamente: o revivalismo de redes relacionais e sociais tribalistas; a interação entre 

o indivíduo, a sociedade e os media; a economia paralela e emergente; a banalização e 

normalização das novas tecnologias e da cultura das imagens e ícones “totemistas” no 

quotidiano social (Evans, 2008; Mateu, 2013). 



Em especial o pensador francês confere uma atenção para a metáfora da máscara e 

da persona, o papel ou personagem adotada por um indivíduo como parte da sua 

performance de si, ao refletir as novas configurações da identidade: 

 

No contexto de uma sociedade complexa, todos nós vivemos uma série de experiências que 

podem somente ser entendidas de um modo geral. Ao participarmos numa multitude de tribos, que 

estão em si interligadas, permite a cada pessoa viver a sua pluralidade intrínseca. Estas várias 

“máscaras” são organizadas num modo mais ou menos conflituoso e encaixam juntas com as 

outras “máscaras” à volta. Assim podemos descrever até certo ponto a morfologia da rede. Esta 

construção, tal como uma pintura dentro de uma pintura, valoriza todos os elementos, sejam eles 

minúsculos ou anódinos.53 

(Maffesoli, 1988, p. 147) 

 

Esta interpretação da identidade que recupera os aspetos anteriormente 

marginalizados fragmentados, que funde os elementos animados e os inanimados, e que 

participa numa sinergia entre objetos e imagens permite compreender um modo de 

estabilidade multifacetada da identidade ao mesmo tempo que nos confere uma possível 

interpretação do revivalismo das representações ideológicas e imagéticas de monstros 

desde o entretenimento literário e cinematográfico, ao novo imaginário tecnológico dos 

videojogos e identidade virtual (Rabot, 2011). O indivíduo pós-moderno recupera e 

reinterpreta a monstruosidade, que outrora estava inscrita numa dialética de tese-antítese, 

de bem contra o mal, da lógica versus o caos, para ao fundir a sua imagem com os medos 

e os demónios antigos e os futuristas, do vampiro e lobisomem, do elfo e da fada, do 

ciborgue e do mutante, do cyberpunk e do steampunk. Todos puxados para dentro da 

realidade e das regras da sociedade humana e com todas as representações um meio 

humano e meio monstro, deixando de haver um desejo de separação entre as duas 

realidades e uma lógica que impossibilite a coexistência e fusão imagética, corporal e 

cultural entre os seres do fantástico e ficção e o indivíduo humano (Rabot, 2011). Deste 

modo podemos ter uma criança que descobre ser filho de feiticeiros e que ao longo dos 

anos se vai integrando numa comunidade mágica que vive paralela e invisivelmente à 

sociedade humana (Rowling, 1997), ou um vampiro que não reage aos elementos 

                                                                 
53 [Texto original] In the context of a complex society, everyone lives through a series of experiences which can only be 
understood in an overall sense. Participating in a multitude of tribes, which are themselves interrelated, allows each person 
to live his or her intrinsic plurality. These various “masks” are ordered in a more or less conflictual way and f it together 
w ith other surrounding “masks”. Thus w e can describe to some extent the morphology of the netw ork. This construction, 
like paintings w ithin a painting, values all these elements, no matter how  miniscule or anodyne. 



93 

 

celestiais do sol e da religião e consegue ter um relacionamento e formar família com 

uma humana, sem que a história encerre numa tragédia (Meyer, 2008). 

 
(…), o Homem moderno tem a imperiosa necessidade de experimentar a monstruosidade como 

resposta à banalização, enquanto consequência do apagamento das fronteiras que existiam entre 

o humano e o não humano. Pela encenação, nos media, de humanoides, ou seja, de “uma zona 
de essências difusas de seres cada vez mais numerosos e variados” [José Gil apud], o Homem 

não faz mais do que andar à procura de uma identidade que se perde com “a extensão dos ‘direitos 

do Homem’ a toda a Natureza”. 

(Rabot, 2011, p. 202) 

 

Segundo Maffesoli (Folkes & Maffesoli, 1988; Mateu, 2013), estes ícones 

sincréticos e de fusões místicas e esotéricas correspondem a uma cristalização das nossas 

inseguranças, medos e instabilidade. Servem como utopias críticas ou sátiras dos nossos 

desejos inconscientes. Em volta destas imagens pós-humanas nós criamos subculturas e 

comunidades neotribais emocionalmente atraídas por estes “totems”, e dentro das quais 

formamos pactos sociais que estão apenas dependentes desta ligação, ao invés de 

contratos de longo prazo envolvendo um objetivo racional. 

Com esta conceção verificamos uma compreensão do mundo interno da identidade 

com a cultura da imagem pós-moderna, que desta fusão entre a ficção e a realidade 

permite igualmente exteriorizar a instabilidade que assiste a falta de solidez. No entanto, 

a conceção de Maffesoli não aparenta estar preocupada com a contingência destes 

neotribalismos, que segundo Zygmunt Bauman (1992), faz demonstrar a sua instabilidade 

e incerteza emocional no comportamento agressivo e de intolerância mascarado dos seus 

elementos. Se os relacionamentos sociais e identitários são tidos segundo uma lógica 

emocional então podemos também assistir a um fervor e encantamento, sedução passional 

e zelosa das imagens e dos valores que podem degenerar num “jihadismo”, numa 

possessão demoníaca que não tem consciência das consequências, das responsabilidades 

e da consciência do Outro (Evans, 2008).  

 

 

2.4.2. A individualização: as tecnologias de autoreconstrução de self 

 

Estas novas reconfigurações de interação e realização de identidade também se 

refletem em transformações das tecnologias do self preconizadas na conceção 



foucaultiana da identidade. Dentro das ciências sociais o conceito de individualização é 

nos dias de hoje utilizado para interpretar e englobar todas as estratégias aplicadas pelo 

indivíduo para melhorar, inventar e realizar a sua identidade, seja em termos das relações 

pessoais, desejos, medos, corpo, sexualidade, género, entre outros aspetos. Esta linha de 

pensamento surgiu da forte comercialização, consumo e aplicação de um nicho de 

literatura que se foi desenvolvendo ao longo do séc. XX – os livros de autoajuda. Esta 

corrente literária nasce da ideologia cultural americana de “self made man”, o indivíduo 

independente e capaz de se dominar e moldar a si mesmo e à sua vida, e recebe um novo 

fôlego com a corrente de globalização e aceleração dos modos de ação e interação social. 

A literatura de autoajuda procura incentivar e desbloquear o indivíduo dos seus problemas 

por si mesmo, oferecendo soluções e estratégias que enfatizam a autonomia e poder 

agêntico do indivíduo sobre si mesmo, a sua saúde física e mental, o seu comportamento 

e personalidade, a sua identidade e modo de vida (Brannen & Nilson, 2005; Cain, 2012; 

Elliott, 2001). 

Assim a individualização compreende as várias estratégias de self de 

autorrealização, autoinovação, reflexividade e experimentação, que contrasta com as 

tecnologias foucaultianas que se relacionavam com uma autovigilância, autodisciplinação 

e autocontrolo por parte do indivíduo em relação à sua identidade e aspetos pessoais. Aqui 

já não temos em consideração as forças performativas da sociedade e instituições que 

colocam uma responsabilidade ao indivíduo de se adaptar ao mundo, às categorias e 

moldes que são delineados, ao invés disso esta individualização corresponde à 

consciencialização e aproveitamento do indivíduo de oportunidades pessoais e sociais de 

reflexão e realização de Si, de exploração de novas categorias e ideias de self. A sólida 

vigilância e governamentalidade social e institucional que Foucault e outros que se lhe 

seguiram defendem é agora diluída pelas forças de globalização, pela liberdade de escolha 

e ação conferida ao indivíduo e pela pluralidade de espaços e meios onde estas decisões 

e performances se podem realizar (Brannen & Nilson, 2005; Elliott, 2001). 

Este desenvolvimento de uma ideologia identitária de autorrealização, reconstrução 

e inovação do indivíduo por si mesmo ganha uma grande força e oportunidades de 

expressão com a intensificação da globalização, a emergência de realidades associadas a 

novas formas de comunicação e interação, de experimentação de novos estilos de vida e 

modos de refletir o self incorporado, da integração de tecnologias integradas e 

organizadas segundo uma ótica de facilidade de utilização, bem como discursos e 
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possibilidades alternativas, modificando o modo como o indivíduo e a investigação 

interpretam e compreendem a identidade (Elliott, 2001). 

 

Tal como a cultura altamente tecnológica do capitalismo se torna global (…) também o imperativo 
de redesenhar, recalibrar e reinventar se infiltra na esfera do self. É como se existisse uma certa 

transferência da ética corporativa da globalização para as texturas interiores da identidade. A 

cultura de globalização (…) promove uma nova forma de individualismo, direcionada para estilos 

de vida que são mais rápidos, mais leves, mais experimentais e autoatualizantes. A reinvenção 

(tanto real como imaginada) encontra-se no centro de tais processos como o novo individualismo, 

assim como a relacionada ênfase em mudanças instantâneas, velocidade e curtos prazos.54 

(Idem, p. 163) 

 

Segundo o trabalho de Ulrich Beck (1986, 1996) esta transição entre os moldes 

tradicionais, modernos de identidade para as novas reconfigurações e esforços pós-

modernos de autoreorganização e reconstrução conferiu um novo modo de construção e 

ligação entre as várias diferenças regionais e variações culturais. Segundo o pensador 

alemão, enquanto que nos tempos modernos as grandes instituições políticas, científicas 

e socioculturais dominavam e delimitavam o poder agêntico do indivíduo, hoje em dia o 

indivíduo encontra-se apenas parcialmente integrado nas redes socioculturais, tendo a 

solidez destas sido criticada, o que deixa o indivíduo, por um lado, com um grande 

potencial de novas oportunidades de experimentação de performance e discurso, ao 

mesmo tempo que, por outro lado, um constante esforço de consciencialização, 

criatividade e utilização de recursos agênticos para a reconstrução e reflexão da sua 

identidade, por medo e “sentimento de culpa” para com a fragmentação de si mesmo – 

ou seja, regressa aqui a problemática de conceção de identidade como projeto ou 

negociação (Beck, 1996; Beck & Beck-Gernsheim, 2001; Elliott, 2001; Vandenberghe, 

2014). 

Dentro desta busca de autoredefinição de self, Beck (1996; Elliott, 2001) critica as 

conceções tradicionais de interpretação de identidade, assentes em pressupostos que eram 

fixos e que não permitiam a autonomia do indivíduo neste processo, ao mesmo tempo que 

refere como a construção que o indivíduo realiza agora está cada vez menos associada 

com os contextos históricos em que este processo se dá. Assim torna-se necessário uma 

                                                                 
54 [Texto original] Just as the high-tech culture of capitalism becomes global (…) so the imperative to redesign, recalibrate 
and reinvent infiltrates the sphere of the self. It is as if  there is some kind of lif ting of the corporate ethos of globalization 
into the textures of the self. The culture of globalization (…) promotes a new  form of individualism, one geared to lifestyles 
that are faster, leaner, more experimental and self -actualizing. Reinvention (both actual and imagined) lies at the core of 
such processes of new individualism, as does a related stress on instant change, speed and short-termism. 



reflexão e reinterpretação tanto da identidade como do modo como a estudamos, 

principalmente com a vasta multiplicação de possibilidades e moldes socioculturais de 

ação e discurso que a sociedade de hoje em dia permite. 

É segundo este pensamento que Beck (1996) define a individualização como um 

processo que implica necessariamente uma ação reflexiva e organizadora por parte do 

indivíduo em relação à sua identidade, ou seja, os tempos de hoje impulsionam o 

indivíduo a procurar respostas e justificações tanto internas como externas para o seu self, 

o que leva o indivíduo a estar aberto a novos discursos e perspetivas que examina e 

negoceia reflexivamente. Poderíamos considerar esta conceção como uma identidade 

autodesenhada e autobiografada, como que uma personalização do indivíduo em si, pois 

o seu processo de construção implica uma reflexão e negociação complexas, e em alguns 

aspetos possivelmente contraditórias, do indivíduo em relação aos vários aspetos da sua 

vida, contextos e objetivos de identidade e vida, onde o indivíduo é guiado por uma 

estratégia de viver quem ele quer ser ou pensa que é, descartando tudo o que não lhe 

permita chegar a esse objetivo (Beck, 1996; Brannen & Nilson, 2005; Elliott, 2001; 

Vandenberghe, 2014). 

Mas esta conceção levanta algumas questões tanto em relação a ela como ao próprio 

processo de individualização. Até agora o conceito que compreende uma nova 

planificação e uso de tecnologias de self por parte do indivíduo é de algum modo confusa. 

Por um lado, temos colocado em ênfase uma autonomia quase que completa do indivíduo, 

uma supremacia da sua esfera pessoal e estratégias subjetivas, daí a tese de 

autotransformação e autoreconstrução, de reflexividade e negociação, de um indivíduo 

self made. No entanto, por outro lado, é também referido uma individualização dentro de 

um mundo, de um ambiente em globalização e direcionado na ótica do consumidor, de 

uma literatura, sociedade e tecnologias que promovem um certo sentido de independênc ia 

e experimentação, aspetos que não são simplesmente submetidos à vontade ou estratégias 

do indivíduo, ou seja, uma individualização que ainda é condicionada e conduzida pelas 

instituições, performances e discursos socioculturais, que tanto a promovem como a 

possibilitam. Com tudo isto surgem-nos várias dúvidas em relação ao modo como a 

individualização é realmente concebida e à conceção de identidade que ela permite, 

nomeadamente em relação à crítica de Beck de que se está a assistir a uma verdadeira 

rutura com as formas tradicionais de ação e estilos de vida (Elliott, 2001). Ainda assim, 

Beck responde de certo modo a algumas destas dúvidas, referindo como o aspeto central 

da individualização o constante processo de negociação e transformação da própria 
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individualidade, isto é, as várias reconfigurações entre as redes socioculturais de 

possibilidades simbólicas, os clusters étnicos e raciais, os movimentos sociopolíticos, e a 

iniciativa e reflexividade do indivíduo, ou seja, o pensador alemão preconiza uma 

conceção de individualização, de estratégias de reconstrução de identidade que se inserem 

tanto na esfera privada como na esfera social (Belk, 1996; Elliott, 2001; Vandenberghe, 

2014). 

O self é então concebido, em parte, como não estando tão fortemente integrado 

pelas tradicionais normas sociais e costumes histórico-culturais, o que lhe permite uma 

emergente liberdade de realização de estratégias de autoconstrução e redefinição, e, por 

outra lado, como não estando completamente livre de influências externas – o que nos 

remete para uma identidade que é realizada segundo uma luta de forças interpessoais e 

socioculturais, com ênfase na autonomia, reflexividade e responsabilidade de escolha das 

oportunidades e recursos agênticos do indivíduo. Esta conceção ainda que com os seus 

problemas confere uma nova leitura de ideias já anteriormente exploradas de tecnologias 

de self, reflexividade e identidade pós-moderna (Elliott, 2001). 

 

 

2.4.3. O “novo individualismo”: a ideologia e cultura de reinvenção de identidades 

instantâneas e flexíveis 

 

De modo a colmatar as incongruências e deficiências das conceções teóricas do pós-

modernismo e da individualização, pensadores como Anthony Elliott e Charles Lemert 

(Elliott, 2001, 2008, 2011; Elliott & Lemert, 2006), Jefree Weeks (1985, 2007), Stephanie 

Lawler (2001, 2008), Zlatko Skrbiš e Maruška Svašek (Baldassar, Skrbiš & Poynting, 

2007; Hewitt, Skrbiš & Smith, 2015; Skrbiš & Svašek, 2007; Svašek, 2008, 2010) 

procuraram centrar os seus estudos nos aspetos de autodefinição, autotransformação e 

autoreconstrução que a sociedade em globalização e fluidez tecnológica e eletrónica 

avançada permite ao indivíduo, culminando numa conceção teórica que estes autores 

designam de “novo individualismo”. Esta ideologia e suas representações visuais e 

discursivas está fortemente associada à cultura de transformação (makeover) e reinvenção 

consumista referida pelos defensores da individualização impulsionada pela constante e 

imparável velocidade de desenvolvimento tecnológico e das novas configurações de 

estilos de vida e mercados laborais e económicos (Elliott, 2001, 2008, 2011; Elliott & 

Lemert, 2006). 



Esta ideologia de reinvenção, reorganização e flexibilidade torna-se evidente tanto 

na dimensão privada como na dimensão pública do indivíduo – com a produção e difusão 

cultural eletrónica em rede, as trajetórias laborais intermitentes, os manuais e programas 

de autoajuda e transformação instantâneas, a organização de vida, ensino e mercado de 

trabalho segundo projetos de curta-duração, pelo consumismo compulsivo, pela cultura 

de autoconstrução de trajetórias de vida e personalidades, pelas interações sociais e 

íntimas eletronicamente mediadas, pela redução e deslocação de recursos humanos pelas 

organizações, e por aí em diante – valorizando essencialmente uma constante produção e 

reprodução de identidades flexíveis, adaptáveis às mudanças e transformações da cultura, 

recursos e diferentes necessidades (Banks & Milestone, 2011; Elliott, 2001, 2008, 2011; 

Skrbiš & Svašek, 2007; Svašek, 2008, 2010). 

 

O argumento sociológico não é de que o novo individualismo é completamente moldado 

ou determinado pelas recentes mudanças na economia global. Mas certamente, o advento de uma 

“nova economia” – apontada para o setor dos serviços, a alta tecnologia e os média – precipitou a 

ocorrência de mudanças significativas, e as pessoas estão sob uma intensa pressão para 

acompanhar com a drástica velocidade desta transformação. Empregos anteriormente seguros 

são destruídos da noite para o dia. Tecnologia que se torna obsoleta quase ao mesmo tempo que 

é colocada à disposição. Corporações multinacionais mudam as suas organizações de país para 

país, á procura da melhor margem de lucro. Mulheres e homens numa frenética escalada para 

obter novas capacidades ou serem descartados para a sucata. Nesta nova economia de contratos 

de curto-prazo, downsizing infindável, entregas no momento e múltiplas carreias, uma razão para 

a autoreinvenção do novo individualismo verificável na nossa cultura de transformação é a de 

demonstrar a prontidão pessoal para mudança, flexibilidade e adaptabilidade. 

Em termos sociológicos, o “novo individualismo” causa impacto tanto externa como 

internamente. O triunfo da globalização é de que não somente opera num exo  horizontal, 

universalizando operações de capital multinacional e novas tecnologias digitais pelo mundo; ela 

opera também, e fundamentalmente, num eixo vertical, reorganizando identidades, intimidades e 

emoções.55 

(Elliott, 2001, p. 171) 

 

                                                                 
55 [Texto original] The sociological argument is not that the new  individualism is w holly shaped or determined by recent 
changes in the global economy. But certainly, the advent of a ‘new  economy’ – geared to the service sector, high-tech 
and media – has ushered into existence changes of enormous magnitude, and people are under intense pressure to keep 
pace w ith the sheer speed of change. Seemingly secure jobs are w iped out literally overnight. Technology becomes 
obsolete almost as soon as it is released. Multinational corporations move their operations from country to country, in 
search of the best profit margin. Women and men clamber frenetically to obtain new  skills or be discarded on the 
scrapheap. In this new  economy of short-term contracts, endless downsizings, just-in-time deliveries and multiple careers, 
one reason for new individualist self -reinvention throughout our pervasive makeover culture is to demonstrate a personal 
readiness for change, f lexibility and adaptability. 
 In sociological terms, ‘new  individualism’ arguably impacts both externally and internally. The triumph of 
globalization is that it not only operates on a horizontal axis, universalizing the operations of multinational capital and new  
digital technologies across the globe; it operates also, and fundamentally, on a vertical axis, reorganizing identities, 
intimacies and emotions. 
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O aspeto relevante nesta conceção do processo de produção de identidade é o modo 

como os indivíduos são impulsionados a reconstruir e reinventar as suas identidades, as 

novas formas socioculturais segundo as quais os indivíduos expressam e simbolizam a 

sua interação, crenças e desejos, e a grande ênfase feita em relação à velocidade 

instantânea com que se é esperado que o indivíduo realize esta transformação, sendo neste 

último ponto que se encontra a grande diferença da conceção da individualização e o 

“novo individualismo”. Elliott (Idem) apresenta ainda os quatro principais pilares onde 

esta ideologia assenta: (I) Brevidade, verificável na corrente vontade de manter 

compromissos, experiências, intimidades e identidades a curto-prazo, momentâneas e 

episódicas, que permitam um descarte fácil e uma alteração, transformação a qualquer 

momento, ou seja, uma melhor adaptabilidade para com as situações, contextos, 

necessidades e oportunidades; (II) Aceleração, consequência do fator da brevidade que 

leva a uma valorização da velocidade e dinamismo da construção e reconstrução de self, 

das transformações e adaptações esperadas pelo indivíduo, associada à acelerada 

comunicação eletronicamente mediada e difusão da cultura digital; (III) Transformação 

instantânea, fator que corresponde tanto a uma preocupação como uma vontade, quase 

que alimentadas uma pela outra, por soluções instantâneas para mudanças instantâneas. 

A mensagem e imagem representadas e expostas são de que uma transformação radical e 

completa é possível e ilimitada, o que por sua vez fomenta um desejo de experimentar, 

reinventar e um medo e insatisfação pelo fixo e estagnado; (IV) Reinvenção, observável 

na marcadamente evidente ênfase em autoreinvenção concebida como necessária para 

uma vida em sociedade nos tempos de hoje, com a sua constante e dinâmica 

reconfiguração do espaço privado e público, ao mesmo tempo que uma forte exposição 

do indivíduo à cultura e oportunidades de autotransformação física, mental, social e 

espiritual, e globalização e consumismo avançados, levando o projeto de identidade a este 

enfoque em reinvenção. 

A ideia central a retirar desta ideologia, segundo o pensador australiano, é o impulso 

e promoção cultural da reinvenção, “a demonstração da vontade de reinventar, que é 

indiscutivelmente a razão por que a industria de transformação e cultura de terapia, por 

exemplo, são hoje em dia negócios grandes. A reinvenção é por assim dizer uma 

justificação legítima para a ação social56” (Idem, p. 176). Mas também poderíamos 

apontar que esta conceção partilha, em parte, de uma certa observação crítica feita ao 

                                                                 
56 [Texto original] (…) a demonstration of the w ill to reinvent, w hich is arguably why, for exemple, the makeover industries 
and the therapy cultures are big business today. Reinvention is a legitimate reason for social action per se; 



pensamento pós-moderno, de que ao mesmo tempo que se abrem oportunidades pessoais 

de transformação e expressão, há também novos riscos e perigos, sendo que há uma 

grande instabilidade e incerteza que podem levar a uma apatia social ou mesmo pessoal, 

um colapso emocional, sendo uma das vítimas desta insegurança e desinteresse interior a 

identidade (Elliott, 2001, 2008, 2011; Elliott & Lemert, 2006). 

Outra ideia que está presente nesta conceção e vai de acordo com os 

desenvolvimentos tecnológicos e de globalização é a necessidade de mobilidade, 

migração e passagem, isto é, a brevidade, aceleração e transformação instantânea onde 

assenta esta ideologia é promovida ao mesmo tempo que incentiva as políticas de 

fronteiras económicas diluídas, o uso de serviços de compras e de transporte globalizados 

de mercadorias diversas, e a cultura de viagens turísticas ou mesmo identitárias. Para além 

desta nova liberdade de movimento e velocidade de ação, as novas tecnologias permitem 

comunicação e interação em movimento e mobilidades virtuais e imagéticas, abrindo 

ainda mais o leque de oportunidades e possibilidades de ação, experimentação e 

reinvenção por parte do indivíduo, ao mesmo tempo que novas formas de diferenciação 

e exclusão social e identitária (Banks & Milestone, 2011; Elliott, 2001, 2011; Elliott & 

Lemert, 2006; Skrbiš & Svašek, 2007; Svašek, 2008, 2010; Weeks, 2007). 

Anthony Elliott e John Urry (2010) com a sua investigação identificam oito pontos 

de transformação do self e da vida quotidiana do indivíduo com este incentivo e 

estratégias para a mobilidade, que nos permitem compreender de modo mais detalhado 

as ideias envolvendo esta conceção de self. Em primeiro temos uma (I) transformação na 

interação e comunicação entre os indivíduos que, por conseguinte, origina novos modos 

de se experienciar e compreender a identidade. O uso promovido pelas novas tecnologias 

de informação e comunicação, sendo que é verificável que a interação que é estabelecida 

pelos indivíduos através destes meios eletrónicos ultrapassa a mera comunicação de 

informação cognitiva, compreendida segundo um modelo de imput-output, para além 

desse uso estas novas tecnologias permitiram a abertura de um espaço para recolher, 

armazenar informação para uso próprio do indivíduo, assim como uma possibilidade de 

comunicação emocional entre os indivíduos, o que permite uma experienciação diferente 

do próprio self e do Outro (Elliott, 2001, 2011). 

Estas novas tecnologias desenvolveram-se de um modo que possibilitam hoje em 

dia se possa estar em comunicação e movimento ao mesmo tempo, auxiliando um estilo 

de vida em movimento, sendo estas tecnologias designadas pelos autores de “mobilidades 

miniaturizadas”. A ideia central por de trás deste conceito é o desenvolvimento de 
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tecnologias que permitam ao indivíduo (II) a incorporação identitária eletronicamente 

mediada de um self em comunicação e movimento instantâneo e constante, incentivando 

a uma reorganização de identidade centrada numa comunicação eletrónica de vários 

aspetos simbólicos, cognitivos e emocionais de si, do Outro e do ambiente em que se 

encontra. Estas tecnologias digitais, geralmente envolvidas numa proximidade física com 

seu proprietário ou utilizador, permitem a invenção, manutenção e reorganização de 

“pequenos mundos” de identidade ricos em simbologia e informação sensorialmente 

complexa e facilmente transportáveis (Elliott & Urry, 2010; Elliott, 2001, 2011). 

Um outro aspeto realçado é o enfoque que se dá não em termos do uso das várias e 

complexas novas formas de mobilidade, mas sim da reconfiguração de identidade em 

mobilidade intensa, uma conceção de (III) “self portátil”, no sentido de estar definida 

pelas suas estratégias de mobilidade e capacidades de se agilizar nas suas conceções e 

comunicação com o mundo global e nas migrações e diluições das relações interpessoais 

com o Outro do espaço real para espaços virtuais de redes sociais interconectados; sendo 

o estático, imóvel e inalterável simbolicamente interpretados como que uma morte do 

self, banal, do indivíduo (Elliott & Urry, 2010; Elliott, 2001, 2011). 

Este self portátil e comunicação multifacetada de informação têm, no entanto, uma 

implícita diluição dos limites entre a esfera privada e a esfera pública. Esta cultura de 

movimento e comunicação é assinalada por um (IV) self acessível, portátil e em diálogo 

com o mundo, com autobiografias expostas e acessíveis nas várias e complexas 

configurações de redes sociais, culturais e económicas virtuais e globais, permitindo uma 

exposição de pontos e interesses de interação entre os indivíduos e de partilha de 

identidade, ao mesmo tempo que o self se adapta, reorganiza e redefine face aos meios de 

disposição de informação e redes de comunicação e interação (Elliott & Urry, 2010; 

Elliott, 2001, 2011). 

Esta acessibilidade de self proporciona, consequentemente, oportunidades para uma 

“supervigilância” de self, uma contínua vigilância e dominação passiva do indivíduo não 

só por parte das instituições socioculturais e políticas como pelo Outro. Os movimentos 

em espaços e por meios digitais, tal como em espaços e meios reais e tradicionais, deixam 

os seus próprios rastros possíveis de serem identificados e seguidos, levando aos (V) 

movimentos de self a poderem ser registados e regulados (Elliott & Urry, 2010; Ellio tt, 

2001, 2011). 

Um dos aspetos implícitos na conceção de um self portátil é de que o indivíduo 

pratica de (VI) um novo tipo de mobilidade, tem a capacidade de estar em movimento, o 



que transforma, por um lado, a interação entre indivíduos, onde se abre a possibilidade de 

comunicação dessincronizada em termos de tempo e local, e, por outro, uma 

reconfiguração do estilo de vida dos indivíduos, que para aproveitarem esta nova 

oportunidade de comunicação dessincronizada em movimento têm que reorganizar os 

seus horários e experimentar novos contextos de múltipla interação e ação. Tudo isto 

provoca uma reinvenção de identidade, levando o indivíduo a desenvolver e autodefinir-

se segundo a sua capacidade de reflexividade instantânea, adaptação e flexibilidade. 

Devido às forças económicas e políticas de globalização e à tecnologização sociocultura l 

em que vivemos estes pensadores (Elliott & Urry, 2010; Elliott, 2001, 2011) também 

apontam para movimentos forçados, migrações obrigatórias que desde refugiados e 

desempregados, a investigadores e empreendedores, afetam e alteram a constituição da 

sociedade e dos contextos de ação e interação. 

Com isto podemos desde logo inferir que esta nova mobilidade traz consigo tanto 

(VII) novas possibilidades e liberdades como novas incertezas e dificuldades. Se, por um 

lado, temos um variado acesso a tecnologias de “mobilidade miniaturizadas” que nos 

facilitam a migração de um lugar para outro, de uma rede ou contexto para outro, de 

comunicação a distâncias e em número atípicos, por outro, existe movimento sem rumo 

ou objetivo, com incerteza do caminho e do destino, os horários tornam-se completamente 

fluídos e em reorganização constante, e a  privilegiação de comunicação à distância pelas 

“mobilidades miniaturizadas” tem vindo a criar um afastamento em relação à família e 

comunidade em que o indivíduo se insere. Ou seja, se, por um lado, temos a construção e 

uso de novas pontes de migração e comunicação, por outro, temos um desuso e 

descontinuação de estruturas de familiaridade e proximidade social (Elliott & Urry, 2010; 

Elliott, 2001, 2011). 

Por último, temos em ênfase este aspeto de afastamento, de divisão social, não só 

pelo ato de identificação em si mas também pelas implicações que este novo estilo de 

vida e liberdade de movimento implica. Isto é, fazendo relação com o que já foi refletido 

no capítulo anterior, o facto de algumas pessoas procurem definir-se e serem efetivamente 

identificadas pela sua mobilidade e aspetos relacionados a tal estilo de vida e implicações 

para o self, por outro cria uma exclusão dos que não conseguem participar dessa liberdade 

de migração e comunicação instantânea, distante e dessincronizada. Para que uns possam 

mover-se, viajar de local em local, tem que, necessariamente, haver outros que construam, 

mantenham e preparem tanto o local como a própria viagem dos outros. Para que alguém 

consiga movimentar-se digital e virtualmente há que haver pessoas fixas, imóveis a cuidar 
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de um servidor. Para que alguém possa usufruir de uma viagem de avião há toda uma 

equipa de indivíduos que permanecem no solo. Ou seja, este (VIII) novo mundo de 

mobilidade está intimamente dependente a um mundo de imobilidade (Elliott & Urry, 

2010; Elliott, 2001, 2011). 

A título de exemplo, podemos refletir estas formulações com os desenvolvimentos 

da engenharia biomédica como as “Tech Tats” (Nikolov, 2017). Estas tatuagens contêm 

microchips e tinta condutora de eletricidade, são em si uma incorporação de tecnologia 

no corpo, que permitem uma leitura acessível e instantânea dos dados biomédicos do 

indivíduo, ao mesmo tempo que uma autovigilância e domínio do corpo e estilo de vida 

do indivíduo, ao ter os seus dados registados e regulados, cuja ideia de conceção teve a 

intenção de permitir a mobilidade e não restrição do indivíduo a ter que ir a um médico 

de família ou outro serviço de saúde para realizar exames de rotina, sendo igualmente 

temporário e tendo necessidade de alguém que tatue e fabrique os materiais que envolvem 

esta “mobilidade miniaturizada” esteja imóvel e ao serviço do indivíduo. 
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CAPÍTULO 3. Identidade: Dinamização Virtual do Self em Jogo 

 

 

3.1. A realidade social como jogo de performance 

 

Na sua essência, um videojogo constitui uma categoria particular de jogos, 

executados segundo programas informáticos, num aparelho eletrónico e através da 

interação humana com estes elementos, resultando em ações num dado espaço virtual que 

se verifica num ecrã eletrónico, incorporando elementos dos jogos de imaginação e 

representação, dos tradicionais jogos de tabuleiros e baralhos de cartas, ou de interação 

com objetos lúdicos (Adams, 2010). 

Como já explorado em capítulos acima, Johan Huizinga (1944) defende conecções 

entre a interação social humana, a representação social de papeis e assimilação de normas, 

regras e valores socioculturais com o ato de jogar. Huizinga compara várias formas de 

atividades lúdicas como performances, representações numa dada forma de competição, 

que nos remetem para vários aspetos da realidade sociocultural humana, uma negociação 

e reforço de normas, regras e significados através da aceitação tácita e reprodução destas 

em performances associadas à simulação de papeis sociais ou identidades específicas. O 

espaço em que este tipo de representações se dá é tido como semelhante a um círculo 

mágico, sendo que só dentro deste é que certas normas e espectativas de comportamento 

e valores é esperado e que a presença e ação dentro deste espaço é apenas temporária, e 

ao mesmo tempo relaciona experiências de liberdade, lazer e de formalidade, trabalho. 

O pensador holandês compara o ato de participar num dado jogo com o ato de entrar 

em áreas consagradas, formais e “previamente delimitadas material ou idealmente, 

deliberada ou não deliberadamente.57” (Idem, p. 10), traçando paralelos entre a nossa 

mudança de comportamento e ritualização de ações quando entramos num banco ou 

quando entramos num campo de batalha em tempo de guerra, com a participação em 

jogos como representação de médicos ou casas de família e o mesmo poderíamos pensar 

em relação a jogos de simulação e reflexão de aspetos reais como o xadrez, Cluedo, 

Monopólio, ou Risco, entre outros exemplos. Em todos os casos há uma interiorização 

das regras, do vocabulário, do espaço e do modo de comportamento que se deve adotar 

de modo a interagir uns com os outros e alcançar os objetivos procurados (Fassone, 2015). 

                                                                 
57 [Texto original] (…) marked off beforehand either materially or ideally, deliberately or as a matter of course. 



 

A arena, a mesa de jogos de cartas, o circulo mágico, o templo, o palco, o ecrã, o court de ténis, o 

tribunal, etc., são todos em forma e função espaços de jogos, ou seja, locais proibídos, isolados, 

condicionados, consagrados, dentro dos quais  se aplicam regras especiais. Todos eles são 

mundos temporários dentro do mundo do quotidiano, dedicados à representação de um ato 

separado.58 

(Huizinga, 1944, p. 10) 

 

Segundo esta perspetiva, poderíamos assumir que as várias performances e 

negociações de representação e narração de identidade podem ser tidas como execuções 

momentâneas e rotineiras de jogo, em que estas performances auxiliam no reforço 

performativo que os vários espaços formalmente delimitados ou não têm sobre o modo 

como estas performances se podem realizar. Neste sentido torna-se também 

compreensível a conceção apresentada por T. L. Taylor (2005) em que o indivíduo ao 

participar de um jogo não está simplesmente a ser uma parte integrante de atividades 

recreativas, mas é igualmente parte de um processo de tornar-se socializado e embrenhado 

na cultura de viver num jogo, uma simulação, apreendendo práticas sociais e recursos 

linguísticos e mentais que auxiliam na delimitação e gestão de relações de 

responsabilidade, confiança e reputação. Assim um indivíduo não é simplesmente um ator 

passivo de um jogo, mas sim um coprodutor, um negociador de sentido, regras e relações 

com os outros indivíduos. 

 

É no momento de jogo em que o social e o jogo formal se intersetam que as conecções mais 

familiares são criadas. Ação partilhada torna-se a base para uma interação social, que por sua vez 

transforma o jogo.59 

(Taylor, 2005, p. 9) 

 

No caso de um videojogo poderíamos classificá- los do mesmo modo como sendo 

espaços virtuais temporários e limitados, sendo que o desenvolvimento de recursos de 

dinamização, reflexão, exploração e negociação de self que apresentam são de algum 

modo peculiar, no sentido em que por um lado não temos o nosso corpo físico e real como 

parte integrante deste processo de performance de identidade, e por outro lado o facto de 

                                                                 
58 [Texto original] The arena, the card-table, the magic circle, the temple, the stage, the screen, the tennis court, the court 
of justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e. forbidden spots, isolated, hedged round, hallow ed, within 
w hich special rules obtain. All are temporary w orlds within the ordinary w orld, dedicated to the performance of an act 
apart. 
59 [Texto original] (…), it is in the moment of play in w hich the social and the formal game intersects that the more familiar 
connections are created. Shared action becomes a basis for social interaction, w hich in turn shapes the play.  
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que há videojogos onde interagimos, para além do mundo virtual em si, com outros seres 

humanos reais através de corpos ou manifestações eletrónicas e em outros interagimos 

com personagens, indivíduos virtuais e ficcionais, colocando questões e dúvidas 

pertinentes quanto a questões de consciência, inteligência artificial, agência, interação 

humana e identidade que são relevantes para uma grande variedade de estudos sociais, 

humanos e computacionais. Em termos da identidade estas questões acentuam ainda mais 

quando é concedido aos indivíduos uma liberdade de movimento, ação e comportamento 

como uma caixa de areia ou quando é conferida a possibilidade de alteração de aspetos 

relativos à nossa manifestação digital ou às regras de jogo (Waggoner, 2009). 

 

Através de narrativas cada vez mais elaboradas, os videojogos evoluíram no modo de construção 

e complexificação das suas mensagens, elevando a categoria dos seus textos para o mesmo 

patamar de relevância das suas componentes de jogo. Os videojogos abandonaram a sua raiz 

exclusivamente lúdica, passando a integrar discurso, com ou sem intenção, criando assim objetos 

de mediação: de puro entretenimento, ou experiência estética; de consciencialização política e 

social; de divulgação de produtos e marcas; entre outras abordagens. 

(Ferreira, Sicart & Zagalo, 2015, p. 9) 

 

 

3.2. O jogador e o indivíduo-jogador 

 

Um indivíduo que participe num jogo, aceitando as regras e restrições do espaço e 

da ação, quer seja de cariz desportivo ou meramente recreativo, é designado de jogador. 

Esta designação corresponde ao termo inglês player, mas relativamente aos indivíduos 

que jogam videojogos a designação de jogador permanece correta e é utilizada, parte da 

investigação científica e de membros da industria de produção e comunicação de 

informação de videojogos, assim como parte da comunidade de indivíduos que 

assumidamente jogam este tipo de jogos interativos, aceitam o uso do termo gamer 

(Fullerton, 2008; Laughead, 2016). 

Tal como o uso de termos como pessoa, sujeito, indivíduo e ator tem em si um 

conceito de ser humano em estudo associado a considerações da realidade social e 

humana diferente em cada um dos casos, aqui também se verifica uma diferença na 

intensão dos dois termos ingleses, mas que não se verifica na palavra portuguesa de 

“jogador”. Jogador enquanto player é um termo que abarca uma variedade de indivíduos 

que se envolvem em atividades de jogo diferentes entre si, como, por exemplo, jogo de 



ragby, jogo de poker; jogo de xadrez, jogo de escondidas, jogo de Super Mario Bros., 

jogo de Pictionary, entre outros. Ainda que procurando reconhecer que um videojogo 

enquanto jogo seja uma extensão do espaço social e apresente uma experiência de 

performances replicáveis e estruturadas segundo uma estrutura de normas e regras, um 

jogo do tipo play, e, por conseguinte, um jogador enquanto player, constituem atividades 

e uma participação diferente da de um videojogo, no sentido de ser esperado que um 

jogador participe numa atividade com finalidades de recriação, prazer e/ou competição, 

seja através de capacidades físicas, criativas ou mentais, podendo nos casos de 

competição envolver uma disputa entre o indivíduo e as suas próprias capacidades, entre 

um indivíduo e outro, ou entre equipas de vários indivíduos. Já num videojogo, um 

jogador enquanto gamer executa uma atividade de resolução de um problema, conflito 

artificial, ultrapassagem de um obstáculo ou exploração de uma dada realidade virtua l. 

No primeiro caso, o jogador é definido pelos objetivos de jogo, enquanto que no último, 

o jogador é caracterizado pelo tipo de ação em si. Mesmo sendo feita esta distinção, a 

relação de jogo e videojogo como um palco de performance lúdico-social, como extensão 

do espaço e vida social, e como extensão do espaço de dinamização de identidade 

permanece (Adams, 2010; Fullerton, 2008; Laughead, 2016; Salen & Zimmerman, 2004).  

O conceito de jogador enquanto gamer é ainda categorizado segundo o modo como 

se comporta e sobre as suas características demográficas. Em termos das características 

demográficas tem havido uma crescente atenção para com os jogadores do sexo feminino 

e com jogadores de sexualidade e identidade de género minoritárias, especialmente em 

termos da sua representação e problemas de discriminação. Em termos do modo de 

comportamento, a principal distinção é referente à dedicação ou frequência e intensidade 

com que os indivíduos jogam um dado videojogo, género de videojogos ou videojogos 

em geral. Desta distinção surgem os conceitos de newbie, jogador iniciante, casual gamer, 

jogador casual, core gamer, jogador multifacetado, e hardcore gamer, jogador dedicado 

e concentrado. Estes mesmos conceitos de jogador e experiência de jogo em si são por 

vezes também utilizados em associação a indivíduos que executam certos tipos de 

videojogos ou o modo de dificuldade com que experienciam o videojogo, entre outras 

associações (Adams, 2002; Laughead, 2016; Mullich, 2016; Tassi, 2013). 

Esta conceção de jogador enquanto hardcore gamer remete para uma redefinição 

do conceito de jogador e de jogo, pois tal como T. L. Taylor (2005) refere, a nossa 

associação de jogo como algo divertido, prazeroso e ato livre encontra-se dissociada com 

a realidade e atividade rotineira, instrumental e trabalhada de jogadores aficionados, ou 
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power gamers60, como a pensadora americana designa. Esta conceção de experiência de 

jogo é mais semelhante a trabalho e ao prazer de executar uma atividade até ao máximo 

das capacidades. Segundo T. L. Taylor são especificamente estes jogadores que desafiam 

o status quo e normas sociais, sendo-lhes reconhecido o valor do esforço e trabalho, 

independentemente do seu estatuto socioeconómico, género ou nacionalidade, entre 

outros aspetos identitários diferenciadores e que em outros ambientes podiam ser fatores 

de discriminação positiva ou negativa. 

Um aspeto final que é relevante para a caracterização deste tipo de indivíduos é o 

tipo de comunidade dentro e fora do espaço de um jogo, comunidade de jogadores de um 

mesmo género, franchising ou dispositivo de hardware de videojogos e comunidade de 

jogadores que se forma entre os vários jogadores em geral. T. L. Taylor (2005) refere que 

esta componente social dos videojogos de conecção de conhecimentos coletivos e ação 

de grupo são centrais para a experiência do indivíduo-jogador, diluindo ainda mais as 

fronteiras entre o real e o virtual, entre uma identidade virtual pessoal, isolada e 

momentânea e uma identidade social, centrada em experiências semelhantes de 

simulação, experimentação e internalização de emoções e pensamentos. 

 

 Mesmo quando se está recluso no seu quarto, o jogador partilha com os outros jogadores 

o universo mágico do ludismo vídeo. À semelhança dos monges enclausurados nas suas celas e 

silenciados pela prática religiosa, os videojogadores integram uma comunidade e tendem a formar 

uma nova comunhão dos santos. 

(Rabot, 2009, p. 433) 

 

Assim temos uma caracterização de vários tipos de indivíduos que se envolvem e 

executam videojogos e características conceituais e sociodemográficas que também se 

encontram em causa quando nos referimos a este tipo de indivíduos. Ainda que o termo 

“videojogador” seja já utilizado em algumas publicações, o termo ainda não é 

reconhecido pelos dicionários oficiais de língua portuguesa (Dicionário de Língua 

Portuguesa, 2015). Assim sendo, torna-se relevante a designação de um termo que 

compreenda a diferença entre os conceitos de player e gamer, ao mesmo tempo que em 

sintonia com a tradição científica. É com isto em mente que surge a ideia do termo 

“indivíduo-jogador”, onde se compõem linguisticamente os conceitos de indivíduo e 

jogador, evidenciando, por um lado, jogador de videojogos nas suas potencialidades e, 

                                                                 
60 Note-se que nesta designação há uma referência de poder e domínio de jogo que é evidenciado. 



por outro, o ser humano enquanto pessoa com qualidade de individualidade, diferente das 

outras pessoas pelas suas particularidades, necessidades e objetivos. Como este estudo se 

centra na interação entre os indivíduos jogadores e os videojogos em si, e como se 

demonstrou haver uma necessidade de terminologia que permitisse uma separação do 

mero jogador recreativo ou competitivo do jogador interativo e interessado na atividade 

em questão, e ao mesmo tempo englobando as várias diferenças e características 

identitárias, considerou-se que este termo responde à necessidade de distinção e equilíb r io 

entre a objetividade e familiarização científica para com o objeto de estudo científico. 

 

 

3.3. Identidade virtual: navegação por sítios e textos eletrónicos e múltiplas vidas 

jogáveis 

 

O conceito de identidade virtual é hoje em dia tido como uma identidade que um 

indivíduo estabelece e constrói ativamente na sua utilização e travessia virtual de sítios 

eletrónicos e na sua interação em comunidades virtuais ou serviços de rede social. Esta 

representação de si pode constituir o mais similar à sua identidade efetiva, mesmo nome 

e uso de fotografias e vídeos reais para se apresentar imageticamente tal como é, ou pelo 

contrário representar uma representação anónima ou diferente em alguns ou todos os 

aspetos da sua identidade dita real, em ambos os casos necessitando de uma validação ou 

reconhecimento da sua reputação e legitimidade virtual (Coyne & Wiszniweski, 2002; 

Machilek, Marcus & Schütz, 2006; Nabeth, 2005). 

Estas narrativas identitárias podem ser realizadas segundo uma ótica de 

hipernarração, isto é, através da emergência de histórias e identificação não sequencia is 

e viagens errantes, guiadas por um interesse pessoal pelo conteúdo interligado por meio 

de hiperligações eletrónicas. Deixamos de ter uma linha central condutora de sentido 

identitário para ter uma multiplicidade de conecções e arranjos que são submetidos à 

autoridade, agência, vontade e interesse pessoal do indivíduo em si e do Outro que assiste 

a esta nova forma de performance ao mesmo tempo instantânea e multilinear. Cada texto 

e performance corresponde a interpretações isoladas e interligadas ao mesmo tempo, a 

identidade é apresentada de forma multimédia, não linear, fragmentada e aberta, que 

apenas é materializada com a ação de procura de informar ou obter informação dos 

indivíduos (Cicconi, 2000; Claeys, 2010). 
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Segundo esta definição podemos procurar definir uma realidade ou mundo virtual 

como um espaço preconcebido e interligado, sendo que um indivíduo pode definir o seu 

espaço virtual ao definir uma realidade interligada por hipertexto, histórico de navegação 

de conteúdos e página de iniciação virtual ou homepage. Por outro lado, devido à 

capacidade de agência e liberdade que o mundo virtual da internet permite, um indivíduo 

pode também construir efetivamente o seu espaço virtual, ou neste caso domínio, no 

sentido de elaborar, gerir e dinamizar um blogue, sitio eletrónico ou fórum, para além das 

suas páginas de interação social pessoais em sítios eletrónicos para mediação e gestão de 

redes sociais. O indivíduo pode também participar do conteúdo desta realidade, 

acrescentando-o, alterando-o ou ativamente influenciando a validade e relevância que 

certos conteúdos têm em relação a outros (Kellerman, 2014; Tsatsou, 2014; Waggoner, 

2009). 

Especificamente em termos dos videojogos, o meio é maioritariamente 

representado de um modo visual e compreende, no seu geral, um mundo, um contexto, 

uma narrativa e pelo menos uma personagem que serve de modo de o indivíduo-jogador 

interagir e explorar com estes elementos. O aspeto central e que distingue o videojogo de 

outros meios de entretenimento é a necessidade de interação por parte do indivíduo -

jogador para executar e completar o jogo. Este fator basilar remete os videojogos sempre 

para um tipo de agência, ainda que limitado pelos elementos de design, limitações 

contextuais e virtuais, eletrónicas e de jogabilidade. Em alguns tipos de videojogos 

contempla-se momentos de construção, alteração e gestão de personagem ou de aspetos 

do mundo virtual, geralmente dentro de certas limitações. Embora, como um videojogo 

tem uma componente principalmente de programação software, se esta for descodificada 

ou aberta para a verificação e liberdade de alteração por qualquer pessoa, parte se não 

mesmo todo o conteúdo do jogo pode ser alterado (Adams, 2010; Salen & Zimmerman, 

2004; Waggoner, 2009). 

Para além deste fator, a experienciação de um videojogo é no seu geral de um modo 

não linear, no sentido em que múltiplas vezes se pode iniciar o jogo e múltiplas vezes a 

personagem que o indivíduo-jogador detém pode voltar a ser gerida e movimentada após 

morrer ou ser derrotada. Um videojogo em si é produzido com a possibilidade de se poder 

executar mais que uma vez, e com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia podem 

ser produzidos vários jogos em que as escolhas e ações tidas pelo indivíduo-jogador 

produzam histórias e narrativas diferentes, resultados e finais alternativos. Do mesmo 

modo, é também, geralmente, permitido e contemplando no design de um videojogo um 



modo de pausa e uma opção de guardar o histórico, as jogadas, a viagem num certo ponto, 

de modo a regressar-se mais tarde a ele (Adams, 2010; Salen & Zimmerman, 2004; 

Waggoner, 2009). 

 

 No seu jogo de predileção, o videojogador gosta de incarnar até às últimas consequências 

uma personagem que ele não é, nem pode ser na vida real: um justiceiro, um sobrevivente, um 

guerreiro, um latin lover. Neste contexto, afigura-se como sendo essencial o processo de imitação. 

O jogador imita um herói fictício, identifica-se com ele, e essa identificação constitui precisamente 

o pretexto de uma ingerência na trama de um mundo feito de «“provas”, “mortes” e “ressurreições”» 

(Eliade, 1975, p. 244). 

(Rabot, 2009, p. 435) 

 

Assim a realidade virtual de um videojogo compreende no mínimo uma atividade 

dinâmica, não linear no tempo e experiência de jogo por parte do indivíduo-jogador, que 

permite uma experiência simulada num espaço ficcional preconcebido segundo uma 

necessária manifestação virtual e eletronicamente mediada do indivíduo-jogador, que 

pela sua própria agência define e constrói a sua experiência de jogo. Com esta não 

linearidade podemos reconhecer tal como T. L. Taylor (2005) que os limites entre a 

realidade virtual e real se misturam, assim como a noção que este virtual se manifesta no 

real, o que leva a uma diluição da noção de identidade pessoal do indivíduo-jogador 

(Waggoner, 2009). 

 

 

3.4. Jogabilidade e agência emergente 

 

Como já explorado, parte da experiência humana e do desenvolvimento identitár io 

envolve um certo tipo de agência, isto é, a capacidade de um indivíduo interagir, moldar, 

construir, alterar ou efetuar mudança na realidade que o rodeia. Este factor demonsta-se 

relevante nas perspetivas teóricas de interação simbólica de Georg Mead (1910, 1912, 

1934), reflexibilidade de Anthony Giddens (1990, 1991), tecnologias de audisciplinação 

e dominação de Michel Foucault (1988b, 2004), gestão de impressões de Erving Goffman 

(1959, 1974) e performances alternativas de Judith Butler (1988, 1990, 1993), ainda que 

variando no nível de liberdade e força agêntica. 

Um conceito relativo a mecânicas de videojogos e à experiência de jogo de um 

indivíduo-jogador e relacionado com o poder agêntico deste é o de jogabilidade 
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emergente, que se refere ao complexo processo em que certas possibilidades de ação e 

interação surgem da exploração e dinamização do mundo virtual e das mecânicas de jogo 

por parte dos jogadores. Este tipo de liberdade de capacidade de intervenção digital pode 

ser fomentada através da disponibilização de instrumentos e recursos digita is, 

programáticos ou eletrónicos por parte dos próprios produtores de videojogos, que assim 

procuram propiciar oportunidades de desenvolvimento de novos instrumentos de ação de 

jogo e pensamento criativo para a resolução de problemas. Este tipo de liberdade de ação 

pode levar também à construção de novas e específicas narrativas de jogo por parte das 

escolhas do indivíduo-jogador, assim gerindo e conscebendo um contexto espontâneo e 

não programadamente linear (Adams, 2010; Bauman & O’Dwyer, 2015; Dinowan, 2006; 

Kline, 2009; Rehman, 2011; Wise, 2016). 

 

(…) Deux Ex oferecia uma liberdade tática no modo como as pessoas podiam responder os 

problemas. Foi desenhado com um olho para “jogabilidade emergente”, que pode ser simplesmente 

descrita como a teoria do cáos dos videojogos. Em suma, jogabilidade emergente começa com um 

dado conjunto de regras, e depois deixa o jogador fazer o que quer que ele queira com essas regras 

– resolvendo os desafios do jogo de qualquer maneira pretendida. Podia-se rebentar com uma porta, 

ou tentar abrir a fechadura, ou hackiar um computador para abrir a porta, ou falar com o guarda e 

obter a chave da porta, ou… e alista continua. As pessoas jogavam Deus Ex de todas as maneiras 

que queriam. Violenta, silenciosa, ruidosa ou pacificamente, à escolha. Era até possível vencer o 

jogo sem matar ninguém (…). 
Ao permitir aos jogadores serem livres, mas mantendo uma ligação com eles, Deus Ex 

conseguiu fundir duas coisas muito diferentes num modo funcional. O paradoxo fun damental de 

videojogos é dar ao jogador a liberdade de explorar e tirar prazer, enquanto certificando que eles 

seguem a história. Alguns jogos tendem para uma liberdade acima da história (tal como The Sims, 

um ótimo exemplo), enquanto que outros tendem para uma história acima da liberdade (shooters 

como Medal of Honor, Call of Duty, e os outros shooters “whac-a-mole” por aí). Deus Ex misturava 

estas tendências sob um modo revolucionário, e assim mudou o modo de pensar os videojogos. Não 

era um shooter, ou um [roleplaying game], ou um jogo de aventura, ou o que quer que seja. Era um 

videojogo que era uma experiência.61 

(Rehman, 2011) 

                                                                 
61 [Texto original] (…), Deus Ex offered deep tactical freedom in the w ay people could approach problems. It w as designed 
w ith an eye toward “emergent gameplay”, which could be snappily described as the chaos theory of video games. In short, 
emergent gameplay starts w ith a set of rules, and then lets the player do w hatever they want with those rules – solving 
the challenges of the game any w ay that they w anted. You could blow up a door, or pick the lock, or hack a computer to 
open the door, or talk to a guard and get the door key, or…and the list w ent on and on. People played Deus Ex every way 
they w anted. Violent, quiet, noisy, pacif ist, take your pick. It w as even possible to beat the game w ithout killing anyone at 
all, though you had to exploit a glitch to do a full, 100% no-kill run. 

By letting players be free, but managing to tie a narrative to them,Deus Ex managed to merge tw o very different 
things in a functional w ay. The fundamental paradox of gaming is giving the player the freedom to explore and have fun, 
w hile making sure that they follow  your story. Some games lean tow ard freedom over story (Like The Sims, a prime 
example), w hile others lean tow ard story over freedom (Shooters like Medal of Honor, Call of Duty, and the other 
w hackamole shooters out there now). Deus Ex blended them together in a revolutionary way, and again changed the way 
I thought of gaming. It w asn’t a shooter, or an RPG, or an adventure game, or any of that. It w as a video game that was 
an experience. 



Mas parte desta liberdade de agência emergente num videojogo pode ser acidental 

ou não intencionada pelos produtores e designers, principalmente quando as 

oportunidades de ação são concedidas pelo aproveitamento de glitches ou erros de 

programação e especificidades de jogo não refletidas e concebidas para certas utilidades, 

verificando-se assim uma apropriação consciente e sem sentimento de culpa ou batota por 

parte do indivíduo-jogador (Brainbridge & Braibridge, 2007). Este tipo de agência 

emergente no caso, por exemplo, dos videojogos Pokémon Red (Game Freak, 1996b) e 

Pokémon Blue (Game Freak, 1996a) suscita um grande interesse científico pela 

consciência e agência emergente coletiva que promoveu o uso de um erro de programação 

designado de “MissingNo.” como parte integrande da experiência de jogo e do mundo 

fantástico do franchise por parte da comunidade de jogadores (Newman, 2008). 

A jogabilidade emergente também pode corresponder a modos específicos de 

executar, experienciar um videojogo que não correspondam a uma procura de 

efetivamente alcançar os objetivos centrais ou desenhados de um videojogo em si ou pelo 

desenvolvimento de sistemas e estruturas económicas e culturais dentro e fora do espaço 

virtual, onde elementos, objetos e personagens de videojogo deixam de ser apenas figuras 

recreativas virtuais para serem um instrumento socializado e económico e culturalmente 

valorizados para troca comercial ou avaliação (Estimation of MMORPG secondary 

market size, 2013; Sotamaa, 2007; Stout, 2004). 

Assim, ainda sobre restrições de regras, normas de comportamento, moldes de 

performances e espectativas de jogabilidade, um indivíduo-jogador pode efetivamente 

fazer de um jogo uma caixa de areia com que experimentar os limites da sua criatividade 

e agência, sendo que esta agência emergente pode adquirir uma força performativa 

coletiva através da comunicação e reprodução de performances de jogo, e pode também 

constituir numa internalização de aspetos virtuais sob estruturas socioculturais e 

económicas. Mas este tipo de jogabilidade emergente e de apropriação e personalização 

de elementos programáticos e virtuais de jogo coloca também dúvidas sobre as 

possibilidades de agência do indivíduo-jogador no modo como esta capacidade de 

alteração de realidade se manifesta no mundo digital. 

 

Se nos for conferido um seleto conjunto de abilidades com as quais temos todo o controlo – e às 

quais estamos verdadeiramente limitados – nós somos livres de explorar ambientes com um maior grau de 
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envolvimento. Estranhamente, ao definir-se as limitações de um avatar na verdade permite a interação com 

um dado ambiente mais interativa. A barreira entre avatar e meio envolvente é mais livre do que preso.62 

(Wise, 2016) 

 

 

3.5. Identidade proxy: Processo de identificação, Efeito de Proteu, technoself e o 

avatar 

 

Um aspeto central à experiência de um videojogo é o modo como um indivíduo se 

envolve com a narrativa e imagética digital, o meio segundo o qual ele opera a sua agência 

neste mundo interativo e a relação que estes fatores têm com a identidade do indivíduo-

jogador. Grande parte do estudo desta relação identitária e experiência de jogo é um 

desenvolvimento da investigação dentro dos estudos e produção de literatura, televisão, 

cinema e outras formas de entretenimento, onde ao longo dos anos foi possível verificar 

e atestar que parte da experiência de um leitor ou espectador era de imersão na história e 

de identificação com as personagens representadas ou indivíduos que atuam uma certa 

atividade (Bley, 1945; Cohen, 2001; Igartua, 2010). 

Esta atividade pode ser a exploração e experimentação de ações e contextos que são 

impossíveis de o fazer ou que ainda não se tenha revelado oportunidade de o fazer, como, 

por exemplo, ser rico, ganhar um jogo de futebol, ou estudar magia, experimentar 

identidades alternativas, como celebridades, atores, desportistas, ou uma personagem 

ficcional do sexo oposto, ou a adoção e desejo de realização dos mesmos objetivos, 

relações, sentimentos imaginados e ansiedades por contaminação, podendo esta 

experienciação resultar em mudanças de comportamento efetivo ou ser apenas uma 

simulação, imaginação e inspiração (Cohen, 2001). Jonathan Cohen (Idem) define esta 

experiência como um mecanismo de identificação pelo qual um indivíduo recebe, 

interpreta e experiencia estas histórias e performances de um modo interno, como se fosse 

ele mesmo a executar as ações ou demonstrando um sentimento de posse e direito de 

controlar a performance e realidade apresentada. Este processo de identificação tem sido 

alvo de investigação principalmente na psicologia, estudos literários e de comunicação, 

entre outras áreas de ciências sociais e humanas. 

                                                                 
62 [Texto original] If  w e are given a small set of abilities w hich we have full control over – and are actually limited to – we 
are set free to explore environments w ith a greater degree of involvement. Strangely, defining the limitations of one’s 
avatar actually makes the interaction w ith a given environment more interactive. A barrier between avatar and surrounding 
is more freeing than it is constraining. 



Sigmund Freud (1949) refere o processo de identificação como um produto interno 

e inconsciente do conflito entre os desejos e medos representativos do Complexo de 

Édipo, que potencia a valorização, assimilação ou repulsa da identidade, valores, ideias e 

comportamentos dos pais, e Erik Erikson (1968) defende que este processo é importante 

para formação de identidade estável, principalmente na adolescência, onde o foco de 

identificação passa dos pais e familiares para o Outro no sentido geral, incluindo amigos 

e grupos sociais a que o indivíduo pertence, pretende pertencer ou idealiza pertencer. 

Richard Wollheim (1974) expande esta conceção ao defender que este processo de 

imaginar ser outra pessoa e comportar como ela é algo que não se limita a familiares e ao 

Outro social, mas também a personagens, envolvendo uma anulação do self ou uma 

diluição entre quando o Eu acaba e o Outro começa (Cohen, 2001; Igartua, 2010). 

Outro pensador que desenvolve a sua investigação sobre este processo é Bruno 

Betelheim (1975) que conceptualizou a identificação como um mecanismo de 

sobrevivência quando em caso de rapto e aprisionamento, onde a vitima 

inconscientemente internaliza as atitudes, crenças e imagens da realidade do agressor, que 

nos remete para a Síndrome de Estocolmo e a extensão de self por contaminação. Para 

além desta ligação identitária, Bettelheim (1943) também refere o desenvolvimento de 

valores morais e imagens de bem e mal através da identificação que crianças fazem com 

os heróis de uma dada história (Cohen, 2001). 

Segundo Cohen (Idem) o processo de identificação consiste na empatia emocional 

com os sentimentos de uma personagem ou pessoa, na empatia cognitiva, no sentido de 

ser introduzido na realidade ficcional ou construída através da perspetiva da personagem 

ou pessoa, e pela internalização dos objetivos e pensamentos que a personagem, através 

de uma imersão e temporária substituição e imaginação de consciência com a personagem 

ou pessoa (Igartua, 2010). Keith Hillman (2014) ao refletir sobre o mesmo processo refere 

outros parâmetros que nos levam à identificação com outras pessoas, personagens ou 

figuras ficcionais ou reais: (I) o Outro aparentar possuir uma agência ou consciência 

semelhante à nossa, atribuindo- lhe intenção de ação e decisão; (II) quando podemos 

reconhecer emoções às quais reagimos ou simulamos; (III) atração, apreciação e 

preferências de fatores físicos, psicológicos, sociais e de motivações, decisões e ações 

que a personagem, pessoa ou figura possuam ou demonstrem; (IV) uso de efeitos sonoros 

e visuais que realcem ou assegurem a imagem e emoções que são experienciadas; (V) 

interação com outras figuras, personagens ou pessoas; (VI) caracterização ou perceção 

da personagem, figura ou pessoa como alguém que precise de proteção, justiça e/ou afeto, 
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ou que ela defenda estes valores em relação aos Outros; (VII) semelhanças específicas 

em termos físicos, psicológicos, sociais e ideológicos, ou ações e experiências que nos 

remetam para certas emoções e memórias pessoais; (VIII) relação de compreensão e 

experiências análogas entre as pessoas, personagens ou figuras. 

Com isto podemos evidenciar por um lado uma experiência de substituição e 

simulação de emoções, experiências e histórias de vida, e por outro uma fusão e diluição 

entre a experiência do indivíduo e da performance e narrativa que assiste e procura 

pertencer e participar. Assim é possível compreender como uma personagem e narrativa 

de um videojogo podem influenciar e serem internalizados por um indivíduo, constituindo 

um modo de experimentar, simular e refletir sobre a identidade. Do mesmo modo, 

podemos pensar na força performativa e encantamento imagético que a possibilidade de 

repetidamente experienciar um dado mundo ficcional ou que simule a realidade e o uso e 

extensão de self para com personagens com as quais interagimos e usamos para interagir 

no mundo, com a sua própria imagem ou uma que nós adaptamos ao nosso interesse. 

Mesmo que esta internalização seja temporária, limitada e mediada através de um 

dispositivo eletrónico mais ou menos simplista ou robusto, a experiência de videojogos 

constitui numa experimentação e realização de performances virtuais que podem incluir 

comportamentos extremos ou dissociados à realidade efetiva e criar um impacto social e 

pessoal, ao nível do comportamento e identidade internalizados (Cohen, 2001; Hillman, 

2014; Igartua, 2010). 

 

Através dos videojogos opera-se um diálogo contínuo entre o indivíduo e o seu alter-ego 

fantasiado. Nestes jogos encontramos a imperiosa necessidade de sermos uma máscara, de nos 

moldar no destino de um herói. Aquilo a que os psicanalistas denominam princípio de realidade 

(família, trabalho, pátria) cede o lugar ao princípio do prazer, à fantasmagoria vivida. O importante 

já não é de existir por si e para si, mas sim através do olhar do outro. 

(Rabot, 2009, pp. 435-436) 

 

De um outro ponto de vista teórico especificamente associado ao uso das novas 

tecnologias, Jeremy Bailenson e Nick Yee (2007) introduziram uma outra ideia, a do 

Efeito de Proteu ao analisar o comportamento dos indivíduos dentro e fora dos espaços 

virtuais tendo em consideração a sua consciência de aparência. Os pensadores americanos 

inspirados nas capacidades de mudança e versatilidade que caracterizam o deus grego 

Proteu, verificaram que o comportamento de um indivíduo muda consoante ele 

perceciona e se assume no mundo virtual, especificamente em termos da aparência e 



figura da personagem virtual que controla e pela qual pode coexistir, agir e interagir no 

mundo virtual.  Para além deste facto eles verificaram que alguns dos traços associados à 

perceção e identidade que os indivíduos tomavam em espaços virtuais podem influenc iar 

o comportamento e perceção de self real. O Efeito de Proteu pressupõe que características 

físicas reais e virtuais estão associadas a espectativas e comportamentos estereótipo e foca 

a nossa atenção para a assimilação de traços associados às personagens, personas e 

imagens que construímos para nós mesmos ou que nos é atribuída no mundo virtual, tendo 

os pensadores utilizado metáforas como a máscara e um fato de super-herói para referir 

o modo como a sua constante utilização deixa de tornar sólida a diferença entre a 

identidade efetiva e a experiência de imitação e exploração que podem tornar-se numa 

experiência de substituição, como um proxy, um substituto, uma representação do 

indivíduo e do seu self (Bailenson, Ducheneaut & Yee, 2009). 

A plasticidade e variedade dos mundos virtuais e corpos virtuais em conjunção com 

a diluição de identidade ao ritmo pós-moderno leva à abertura de uma possibilidade de 

reabilitação e reflexão dinâmica por parte do indivíduo que pode executar performances 

de identidade que lhe seriam impossíveis devido à falta de confiança, atributos naturais 

ou oportunidades para tal, e ao mesmo tempo uma reflexão sobre identidade real versus 

identidade virtual. Principalmente este último aspeto, leva a alguns de considerarem que 

as novas tecnologias potenciam um comportamento de simulação e dissimulação, que  

fomenta instabilidade, insegurança, ilusões identitárias e problemas de comunicação, mas 

como refere Zygmunt Bauman (2004), em relação a esta dialética de identidade real e 

identidades virtuais falsas, este tipo de argumentação só faz sentido numa conceção de 

identidade moderna, fixa e consisa, em que não se contemple a dinâmica entre 

autodisciplinação, as pulsões internas e subconscientes reprimidas e a liberdade virtua l 

de conceber várias vidas, identidades por entre janelas eletrónicas de internet, 

intercruzamento de dados multimedia de redes sociais ou interação digital em videojogos.  

 

No nosso mundo, comprometermo-nos a uma só identidade para toda a vida, ou mesmo 

menos que uma vida inteira, mas por um período de tempo muito longo, é uma decisão ariscada. 

Identidades são para serem usadas e expostas, não para serem armazenadas e guardadas. (…) 

Mas se estas são as condições segundo as quais todos temos de viver o nosso dia -à-dia, tim tim por 

tim tim, seria incensato culpar os dispositivos eletrónicos, como, grupos de chat na internet ou redes 

de telemóvel, por este estado de situação. É antes o contrário: é porque nós somos continuamente 

forçados a dobrar e moldar as nossas identidades, e não nos é permitido manter uma única 

identidade mesmo que quiséssemos, que os instrumentos eletrónicos ao permitirem isso tornam-se 

práticos e tendem a ser entusiasticamente recebidos por milhões. 
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Você diz “identidades falsas”… mas só se pode dizer isso se assumirmos que existe tal coisa 
como uma e única “identidade verdadeira”.63 

(Idem, pp. 89-90) 

 

T. L. Taylor (2005) defende que não existe limitações sólidas entre os mundos 

virtuais e real e a identidade virtual e real, no sentido que os mesmos atributos que 

caracterizam uma personagem podem ser reconhecidos ou assumidos por um indivíduo 

como parte conscientemente integrante da sua identidade, defendendo mesmo que, no 

caso dos videojogos, eles tornaram-se numa forma mundana de integração de tecnologia 

no nosso dia-à-dia. 

Sherry Turkle (2011) e Rocci Luppicini (2013) exploram e definem o indivíduo 

contemporâneo com um outro conceito relevante para uma conceptualização da 

identidade e internalização, identificação para com elementos virtuais e eletrónicos das 

novas tecnologias e avanços da robótica e inteligência artificial. Do mesmo modo que o 

corpo físico faz parte da identidade sob uma conceção de self incorporado, devido à 

integração gradual e massificada de elementos, vocabulário e utilização de recursos 

eletrónicos, tecnológicos e robóticos nas nossas interações sociais e necessidades 

humanas, estes pensadores defendem uma conceção designada de technoself, em que as 

tecnologias mecânicas, eletrónicas e informáticas são incorporadas através da sua 

implementação no nosso corpo ou pela sua integração no nosso quotidiano e capacidade 

de agência. Isto inclui assim as nossas navegações online, o uso de dispositivos 

eletrónicos para uma extensão das nossas capacidades e a assimilação de corpos, 

manifestações e ações virtuais como sendo parte de nós mesmos. Deste modo deixa de 

ser considerada qualquer separação entre o virtual e o real, ao mesmo tempo que reflete 

a identidade de um modo que nos remete para uma identidade associada ao paradigma 

pós-moderno e permite analisar o comportamento e características virtuais de um 

indivíduo-jogador de uma perspetiva que confere valor e significado a estes aspetos que 

podem ser entendidos da mesma forma que uma extensão de self.  

                                                                 
63 [Texto original] In our f luid w orld, commiting oneself to a single identityfor life, or even for less then a w hole life but for 
a very long time to come, is a risy business. Identitiesare for w earing and showing, not for storing and keeping. (…) But 
if  this is the condition under w hich we all have to go about our daily business, willy-nilly, it w ould be unw ise to blame 
electronic devices, like, internet chat groups or mobile telephone ‘netw orks’, for this state of affairs. It is rather the other 
w ay round: it is because w e are endlessly forced to twist and mould our identities, and are not allow ed to stick to one 
identity even if w e want to, that electronic instruments to do just that come in handy and tend to be enthusiastically 
embraced by millions. 
 You say ‘fake idenitities’… but you can say that only if  you assume that there is such a thing as a one and  
only ‘true identity’. 



O modo específico como o indivíduo-jogador participa nestes espaços virtua is 

como já referido é através de manifestações visuais ou textuais, geralmente consideradas 

personagens dentro do contexto de videojogo, que o indivíduo-jogador pode controlar e 

gerir segundo as funcionalidades e liberdade disponibilizadas pelo videojogo em questão. 

Este tipo de corpo virtual em que um indivíduo necessita para alcançar e agir virtualmente 

é considerado na maioria dos estudos de videojogos como um avatar, uma representação 

eletrónica, ou conjunto de projeções da agência intencional do indivíduo-jogador no 

espaço de jogo virtual, embora também possa constituir uma representação visual em 

fóruns e sítios eletrónicos na internet, entre outros exemplos (Taylor, 2005; Waggoner, 

2009). Este conceito nasce da tradição hindu de reincarnação, em que um avatar 

corresponde à manifestação corpórea de uma divindade ou ser sobre-humano que desce 

da sua realidade divina para a realidade terrena, de modo a poder intervir temporariamente 

nesta realidade (Bassuk, 1987; Sengün, 2015). De certo modo, este valor sagrado e de 

mistura ente o mundo virtual e real remete-nos de novo para a tese de Huizinga (1944) de 

que um jogo, e neste caso um videojogo, é sempre uma extensão da realidade 

sociocultural, sendo o avatar uma ferramenta para esta ligação se fazer (Sengün, 2015; 

Waggoner, 2009). 

Numa perspetiva simplificada um avatar de videojogo representa apenas a 

existência, presença do indivíduo-jogador no espaço virtual. Mas se tomarmos as 

investigações em identificação, Efeito de Proteu e technoself, então podemos refletir o 

avatar como um elemento e recurso de agência e identidade, carregado de conotações 

simbólico- ideológicas, associadas a performances e interpretações da realidade, 

conscientes ou inconscientes, sobre os indivíduos-jogadores que os utilizam temporária e 

repetidamente num complexo de tomadas de decisões e execução de ações no espaço 

virtual (Sengün, 2015; Waggoner, 2009). 

 

 Os videojogos são jogos de papeis. O jogador pode ser Marco Polo, Lancelote, Madame 

Bovary, Robin dos Bosques, Zorro, Peter Pan, o Super-Homem. O jogador incarna-se em tipos 

que exprimem vidas paralelas, graças às quais se experimentam ligações perigosas. Os múltiplos 

avatares, à maneira dos círculos concêntricos, vão criar novas ligações, a não ser mais virtuais. 

(Rabot, 2009, p. 441) 

 

Com efeito, uma crescente onda de videojogos tem vindo a disponibilizar cada vez 

mais opções de escolha e diversificação de jogo, incluindo possibilidades de 

personalização, personalização das personagens e elementos associados, que podem 
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servir tanto para uma maior liberdade de experimentação e dinamização tanto do 

videojogo como da experiência do indivíduo-jogador no meio e seu corpo virtual, como 

também destabiliza e cofunde certas performances que perdem ou ganham novos 

significados. Um dos exemplos são as performances de género, visto um indivíduo pode 

construir e experienciar certos videojogos sob um corpo ou mesmo perspetiva de 

personagens de géneros diferentes ou performances alternativas, facto que leva Sercan 

Segün (2015) a caracterizar os videojogos como um “parque de diversão para 

identidades” tanto para quem as procura reivindicar e representar no quotidiano real como 

para os que simplesmente exploram tais aspetos da identidade sem sentirem contestação 

e ao mesmo tempo sem sentimento de vinculação sólida, o que abre espaço para uma 

experimentação e liberdade de fragmentação pós-moderna em várias incarnações, 

personagens, máscaras, performances, que outros meios de entretenimento e situações de 

identificação não permitem (Schröder, 2008). 

 

As pessoas não só traduzem automática inconscientemente a visualidade dos avatares nos seus 

termos pessoais, como também têm tendência para não acreditar em informações que são, de 

outro modo, contraditórias. Por exemplo, depois de o titular de um avatar feminino dizer a outra 

pessoa que é, de facto, do sexo masculino, o jogador/avatar pode continuar a ser tratado como 

feminino e desfrutar de vantagens genderizadas enquanto feminino nos jogos on line, (…). 

(Segün, 2015, p. 170) 

 

 Deste modo podemos pensar o avatar ou a manifestação digital do indivíduo-

jogador como uma performance, uma experimentação e exploração dinâmica tanto do 

mundo em que procura pertencer e participar e de uma identidade virtual que vai sendo 

assimilada e integrada no seu sentido de extensão de self, que assim se dinamiza e simula 

numa miríada de oportunidades e videojogos vários tipos de possibilidades visuais, 

corporais, discursivas e pessoais, deste meio tornadas acessíveis e possíveis de ser 

repetidamente representadas num espaço virtual temporário (Waggoner, 2009). 

Tal como uma performance, um avatar não é construído apenas pelo indivíduo -

jogador, mas também pelo Outro ou pelas espectativas da interpretação do Outro, ao 

modo referido num Janela de Johari (Chapman, 2017; Luft 1982), introduzindo assim um 

instrumento de reflexão dinâmica de o indivíduo-jogador avaliar-se a si mesmo e 

comparar-se a outros modelos de identidade e comportamento. Assim, segundo James 

Gee (2003), podemos ver aqui evidenciadas as formas distintas como um avatar dinamiza 

a identidade: (I) a identidade pessoal-real, no sentido das características identitárias que 



não podem ser excluídas, esquecidas ou que não deixaram de transparecer no modo como 

o avatar é controlado e gerido; (II) a personagem virtual correspondendo à identidade 

exclusivamente do avatar; e (III) a identidade projetiva, na qual aspetos de ambas as 

identidades virtual e real se misturam ou segundo a qual o indivíduo-jogador procura 

transcender as limitações de ambas (Segün, 2015).  

Numa atualização da teoria de Edgar Bley (1945), poderíamos afirmar que um 

videojogo então corresponde a uma experiência imersiva de uma ficção temporária que 

envolve uma atividade de simulação, negociação e reflexão identitária, “um concentrado 

de todas as potencialidades da virtualidade” (Rabot, 2009, p. 441). Segundo Steven Poole 

(2000), a nova geração de jogadores que experienciam videojogos que procuram simular 

a realidade não estão à procura deste tipo de experiência altamente imersiva, mas sim de 

oportunidades de explorarem ações e performances que no dia-à-dia não temos liberdade 

ou recursos para fazer. Laura Fantone fala mesmo de que “ter um corpo virtual com o 

qual jogar constitui uma apropriação libertadora” (Fantone apud, Sengün, 2015, p. 170) 

ele permite que o videojogo proporcione “experiências únicas ao esbaterem as fronteiras 

entre o espaço do jogo e o espaço do não-jogo” (Taylor apud, Segün, 2015, p. 169). 

Mesmo assim, e tal como a diversificada e plural realidade pós-moderna, podemos 

verificar tanto uma produção de videojogos que potenciam tanto a vontade por alguns 

jogadores de reprodução fiel de si mesmos ou de personagens credíveis (Figuras II; 

Figura III) como a reprodução de figuras e personagens ficcionais e fantásticas em que 

o conceito de humano no sentido tradicional deixa de se verificar (Figura IV; Ficugra 

V), tal como explorado por Michel Maffesoli (1988, 1989). Mark Coulson (Robinson, 

2014a, 2014b), refere que muitos jogadores procuram uma representação idealizada da 

realidade, principalmente no que toca à aparência do seu avatar, mas esta linha de 

pensamento geralmente contrasta com a experiência de imersão. Ao mesmo tempo, existe 

uma tendência para introduzir aspetos reais em avatares virtuais pode ser reconhecida 

como uma procura do indivíduo-jogador de validação e representação simulada e 

espelhada, ao modo de mirroring lacaniano (Elliott, 2001). 
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Figura II. Visualização screenshot, em pormenor, de 

uma personagem do jogo APB: Reloaded (Reloaded 

Productions, 2010). 

Figura III. Visualização screenshot, em pormenor, de uma 

personagem do jogo Black Desert Online (Pearl Abyss, 2015).  

  

Figura IV. Visualização screenshot, em pormenor, de 

uma personagem do jogo Destiny (Bungie, 2014). 

Figura V. Visualização screenshot, em pormenor, de uma 

personagem do jogo Dragon Age: Inquisition (Bioware Edmonton, 

2014). 

 

 

 



3.6. Imersão de jogabilidade 

 

Muitas pessoas procuram construir a sua experiência de jogo de modo a percecioná-

la não como uma personagem que é controlada, mas sim como o indivíduo em si a agir, 

decidir e dialogar num ambiente virtual, ou seja, procurando uma sensação de realidade 

e de maior responsabilidade e atenção para com as escolhas tomadas (Robinson, 2014a, 

2014b). Poderíamos afirmar que este tipo de esforço, para além de mais uma vez apontar 

para um uso não recreativo de videojogos, é também uma vontade de diminuir os limites 

entre real e virtual. Dentro do desenvolvimento de um videojogo, assim como de outras 

formas de representação e ficção, existe uma reflexão sobre o modo como este tipo de 

experiência se dá, geralmente envolvendo uma dialética entre as ideias de realismo e de 

credibilidade. 

Ainda que a realidade virtual e narrativa de um videojogo, bem como as 

personagens e avatar sejam ficção, fantasia, a psicologia, comportamento e reação das 

personagens e a necessidade de conceber um mundo que seja ordenado por regras que 

expliquem o contexto e justifiquem tanto as ações e narrativa de jogo, tal como o 

esperamos na vida real, são factores que demonstram uma necessidade de credibilidade 

da experiência virtual, uma logicidade necessariamente acessível e reconhecida pelo 

indivíduo-jogador. O realismo representa uma imitação ou simulação fidedigna da 

realidade, mas não necessariamente logicamente compreensível ou credível, o que 

permite compreender a atração do ser humano por realidades fantásticas ou extravasões 

fictícias (Hauge, 2015). 

Esta reflexão sobre o modo de aceitação de um mundo simulado e ficcional remete-

nos para o conceito de imersão virtual, caracterizada como a perceção de aproximação ou 

ligação de reconhecimento físico, cognitivo e emocional de um indivíduo em relação à 

sua presença e participação num dado mundo não-físico (Robinson, 2014a, 2014b). 

Staffan Björk e Jussi Holopainen (2004) dividem imersão segundo as categorias de 

imersão sensório-motor, imersão cognitiva, imersão emocional e imersão espacial, já 

Ernest Adams (2004) separa em imersão tática, imersão estratégica e imersão narrativa.  

Deste modo, podemos referir que um videojogo pode constituir e ser produzido com base 

na criação de uma experiência imersiva de uma realidade virtual onde um indivíduo -

jogador pode explorar performances de si ou de outros aspetos identitários e sociais, 

efetivamente intensificando ou potenciando uma mais rápida ou maior extensão se self 

para com o avatar ou o mundo virtual do videojogo em si. 
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Parte desta experiência pode ser interrompida com referências ao mundo real ou ao 

facto de que a experiência, narrativa e ação só existe num mundo virtual, podendo tais 

referências remeter o indivíduo-jogador para uma autoconsciencialização de si mesmo 

enquanto jogador. A este tipo de referência em ficção designa-se de quebra da quarta 

parede64, um conceito comum de quando as personagens adquirem momentânea ou 

permanentemente consciência do facto de que são personagens num dado trabalho de 

ficção. No caso dos videojogos o termo easter egg é algumas vezes usado para referir 

referências de outros trabalhos, locais ou informações adicionais ao jogo em si. Este tipo 

de interrupção pode ser tanto prejudicial ou fator recreativo numa experiência de jogo. 

(Adams, 2004; breaking the fourth Wall, s.d.; fourth Wall, s.d.; Laughead, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
64 A que se encontra do lado de palco tradicional de teatro, invisível para o público, mas existente para 

as personagens. 
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CAPÍTULO 4. Metodologia e Plano de Investigação 

 

 

No núcleo da investigação empírica deste trabalho encontra-se a exploração, 

descrição e análise de dados audiovisuais da realidade social dos videojogos e 

personagens de videojogo, que envolvem uma participação por parte dos indivíduos numa 

interação eletrónica virtual com imagens e discursos aos quais estão expostos 

regularmente, colocando o indivíduo como um produtor ou ator de conteúdo imagético e 

discursivo, dentro dos limites e condicionamentos que envolvem um videojogo. Dentro 

da investigação das ciências sociais, o estudo de representações imagéticas deixou de ser 

apenas caracterizado como sendo meros objetos de entretenimento humano, e são hoje 

em dia consideradas como um modo de se compreender e expor a experiência humana e 

os contextos sociais em que nos inserimos, participando no processo de construção e 

validação da identidade e valores sociais (Marvasti, 2004). Tendo isto em conta, as 

escolhas metodológicas da investigação seguiram a ótica de determinar o tipo de 

informação a recolher, qual a estratégia fiável de recolha de dados necessários, suficientes 

e acessíveis a recorrer e de que modo e regras proceder ao tratamento dos dados 

recolhidos (Burgess, 1997; Castells, 1972; Coutinho, 2014; Ketèle & Roegiers, 1993). 

Num plano geral de investigação o estudo define-se pelo objetivo de exploração 

de um dado domínio da realidade social, partilhando características com desenhos de 

estudos exploratórios, ao procurar recolher informações teóricas e empíricas sobre a os 

videojogos na sua relação com a identidade e explicitação dos fenómenos envolventes, e 

estudos descritivos, devido à procura científica em registar e interpretar heuristicamente 

as personagens de videojogos na sua relação com as estratégias de construção e 

performance de identidade (Guerra, 2006; Ketèle & Roegiers, 1993). Com isto realça-se 

igualmente o facto desta investigação incidir na compreensão das representações de 

valores, imagens, desejos, comportamentos e realidades com significados específicos, 

não estando centrada em verificar factos ou medir algum tipo de dados relativos à 

realidade social (Ketèle & Roegiers, 1993). 

Deste modo a investigação levada a cabo neste trabalho segue uma linha 

metodológica qualitativa devido a esta favorecer uma recolha de dados centrada em 

técnicas observacionais, fluídas e diretas, uma análise empiricamente centrada nas 

intenções e situações, nos significados contextuais e específicos da natureza dos 

fenómenos estudados e nas práticas sociais quotidianas, assim como uma relação intensa 



e reflexiva entre os métodos de investigação e as perspetivas e considerações teóricas, o 

que propicia uma descrição e contemplação de toda uma variedade de detalhes e nuances 

do conteúdo da experiência humana e realidade, ao invés de uma investigação 

metodologicamente fixa que procura medir quantitativamente a experiência humana, de 

modo a identificar diferenças estatísticas que possam justificar a ocorrência de um dado 

fenómeno, que caracteriza uma investigação quantitativa  (Burgess, 1997; Castells, 1972; 

Coutinho, 2014; Given, 2008; Ketèle & Roegiers, 1993; Marvasti, 2004). Esta perspetiva 

metodológica permite também uma interrelação entre a investigação e a realidade 

estudada, propiciando uma construção teórica indutiva e sistemática baseada no conteúdo 

que emerge dos próprios dados empíricos, fundamentando o quadro teórico com a 

observação dos indivíduos, a interpretação e significados próprios da realidade e não de 

conceções prévias do investigador ou da teoria, de um modo generalizado, colocando 

mais ênfase no conteúdo estudado do que no procedimento, acedendo à preocupação de 

determinar a metodologia pela problemática em estudo (Coutinho, 2014; Marvasti, 2004). 

Deste modo é possível ter em conta não só os objetivos e objeto de estudo desta 

investigação, o propósito empírico do estudo de melhor e aprofundadamente 

compreender a realidade social dos videojogos na sua relação com a identidade, como, 

também, uma consideração pelo tipo de dados a serem recolhidos e analisados. 

Como uma das principais técnicas de recolha de dados e de conceptualização da 

investigação e do quadro referencial teórico, a investigação iniciou com a realização da 

técnica da revisão bibliográfica ou pesquisa documental sobre a literatura científica 

relativa aos estudos de identidade, conceitos e pensamento de autores pertinentes, de 

modo a recolher informação fundamental para a compreensão do objeto, precisar a 

importância e os aspetos da realidade que se encontram em dinamização e reflexão na 

problemática em estudo, a identificação de aspetos metodológicos e de recolha de dados 

de investigação, bem como tornando assim possível a desconstrução das personagens de 

videojogo e a interpretação dos dados a analisar sob a ótica da identidade segundo 

conceitos-chave e sensibilizadores (Bauer & Gaskell, 2002; Given, 2008; Ketèle & 

Roegiers, 1993; Marvasti, 2004). De modo a fazer uma última recolha de dados dos 

próprios videojogos recorreu-se, igualmente, à literatura de críticas e guias de jogo 

facultados por sítios eletrónicos de órgãos de media especializados no tema, bem como 

de walkthroughs e wikis, ou enciclopédias eletrónicas geridas por jogadores e/ou pela 

própria produtora do videojogo em si, de modo a facultar uma fonte de informação 

adicional à recolhida e verificar alguma falha na recolha de dados, visto este objeto de 
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estudo nem sempre ser linear (Kanaan, 2015). Assim, a revisão bibliográfica serviu o 

estudo numa linha de investigação exploratória, em que se procurou obter um 

conhecimento inicial da situação, e ao mesmo tempo descritiva dos fenómenos em causa 

e do objeto de estudo, consistindo, assim, num modo de “situar o estudo no contexto e, 

com isso, estabelecer um vínculo entre o conhecimento existente sobre o tema – o 

chamado estado da arte – e o problema que se pretende investigar” (Coutinho, 2014, 

p.59). 

Como técnica de recolha de dados empíricos recorreu-se ao processo de 

observação direta e não participativa de vídeos de jogadores partilhados em sítios 

eletrónicos de difusão pública (Youtube, Twitch e Vimeo), e a observação direta 

participativa de jogo por parte do próprio investigador, de modo a podermos familiar izar 

com o contexto, no próprio meio natural do objeto, e procurando documentar e reunir o 

máximo de informação imediata sobre o objeto de estudo, de modo a ser possível uma 

codificação que tornasse possível a identificação de elementos e categorias identitár ias 

sociologicamente significativas (Aichner & Jacob, 2015; Bauer & Gaskell, 2002; Bernard 

& Ryan, 2003; Coutinho, 2014; Given, 2008; Ketèle & Roegiers, 1993; White, 2013). 

Também foram considerados como objetos de observação direta fotografias screenshot65 

de videojogos partilhados em sítios eletrónicos de media, blogues e outros tipos de locais 

virtuais dedicados è partilha de informação de videojogos. Esta técnica foi realizada 

segundo um guião de observação semiestruturado, ou semiaberto, construído segundo o 

enquadramento teórico realizado pela revisão bibliográfica e tendo em atenção os 

métodos de tratamento de dados considerados (Bauer & Gaskell, 2002; Coutinho, 2014; 

Guerra, 2006; Ketèle & Roegiers, 1993). 

Devido à quantidade de informação descritiva que se procurou coletar e que 

necessitava de ser organizada e reduzida de modo a conseguir-se compreender e 

demonstrar os vários aspetos identitários em causa, o principal método de sinalização, 

filtragem e análise dos dados recolhidos escolhido foi a Análise de Conteúdo, por 

favorecer a possibilidade de um cruzamento de conteúdos de áreas distintas e o tratamento 

de dados qualitativos e quantitativos, o que nos permitiu uma descrição rica do objeto e 

problemática, bem como uma interpretação aprofundada dos significados e contextos 

(Coutinho, 2014; Ketèle & Roegiers, 1993; Marvasti, 2004). Este método de análise tem 

um grande enfoque na explicitação e descrição do conteúdo empírico, sendo uma técnica 

                                                                 
65 Imagens que facultam a visualização dos vários elementos visuais num monitor, televisão ou outro meio de difusão 
de imagem, geralmente através de ferramentas informáticas (Chilling Effects s.d.; Motive Glossary 2009)  



de interpretação que procura obter sentido de artefactos visuais, discursivos e 

comportamentais do ser humano através de uma conecção teórica entre eles e outros focos 

de informação pertinente, de modo a poder-se retirar inferências e deduções do material 

recolhido relativas ao modo como a produção e reprodução de certos códigos simbólico-

ideológicos se realiza (Bauer & Gaskell, 2002; Bernard & Ryan, 2003; Marvasti, 2004). 

 

A objetividade da análise de conteúdo reside na construção de categorias precisa e claramente 

definidas de modo a aplicar ao material analisado de acordo com regras e procedimentos 

explicitamente formulados. Em princípio, diferentes tipos de analistas usando as mesmas 

categorias e regras obterão resultados idênticos nas suas análises de qualquer tipo de corpo de 

dados; aqui jaz a fiabilidade do método. As regras de investigação servem para minimizar a 

influência das disposições e preconceitos do investigador.66 

(Ball & Smith apud, Marvasti, 2004, p.73) 

 

Embora este método de análise tenha já sido utilizado dentro da investigação de 

identidade e género, no que se insere às representações visuais e audiovisuais em 

publicidade, vídeos, notícias, internet e videojogos, entre outros meios de comunicação, 

devido a uma preocupação com o facto de, no seu geral, a Análise de Conteúdo ter em 

mais atenção o conteúdo manifestado, o que é visível à superfície, e a sua frequência, 

escapando-lhe os produtores ou condições de produção das representações imagéticas e 

o público-alvo das representações, decidiu-se balizar este método de análise com alguns 

aspetos metodológicos de Análise Semiótica, principalmente no que toca aos dados a 

recolher (Kanaan, 2015; Marvasti, 2004). 

A Análise Semiótica destaca-se pelo seu estudo centrado em símbolos, “no modo 

como se relacionam uns com os outros de modo a criar e excluir determinados 

significados67” (Silverman apud, Marvasti, 2004, p.74). Este tipo de método de análise 

permite interpretar tanto o que está evidente à superfície de um texto, discurso, imagem 

ou vídeo, como também os significados e simbolismo sociocultural embrenhados e 

inconscientes relacionados, mas tem os seus problemas de rigor metodológico, separação 

dos elementos visuais e discursivos como singulares e autónomos, e uma forte tendência 

para uma investigação demasiado próxima e apegada ao objeto de estudo e valores sociais  

(Marvasti, 2004). 

                                                                 
66 [Texto original] The objectivity of content analysis resides in the devising of precisely and clearly defined categories to 
apply to the material analysed in accordance with explicitly formulated rules and procedures. In principle, different analysts 
using the same categories and rules w ould obtain identical results from their analysis of any given body of data; therein 
lies the reliability of the method. The rules of procedure serve to minimize the influence of the individual analyst’s 
disposition and preconceptions. 
67 [Texto original] (…) how  signs relate to one another in order to create and exclude particular meanings. 
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Deste modo, ao termos em conta ambos os métodos de análise pudemos construir 

um método de recolha de dados descritivos e de interpretação que permitiu manter tanto 

uma validação dos dados e interpretações, como uma fiabilidade do método e da 

investigação em si. 

De modo a estruturar o pensamento e explicitar o plano de investigação adotado 

para este estudo,  podemos afirmar que a investigação levada a cabo subdivide-se numa 

fase exploratória, de recolha de informações livre e extensiva, e de construção de um 

quadro teórico e conceptual, na qual se realizou um levantamento heurístico bibliográ f ico 

teórico sobre a problemática e o objeto de estudo, de modo a explorar e familiarizar em 

detalhe com os vários processos identitários que envolvem a identidade e o uso de 

personagens de videojogo como extensão de self, e um momento de observação de modo 

a recolher dados sobre as personagens de videojogos na ótica da extensão de identidade 

e representações do indivíduo num ambiente virtual e interativo, e uma fase descritiva na 

qual se procurou explicitar e especificar as características do universo do objeto de estudo 

e das personagens de videojogo, assim como a posterior classificação das personagens, 

isto segundo o cruzamento entre os dados recolhidos no momento de observação e os 

dados teóricos recolhidos na pesquisa documental (Ketèle & Roegiers, 1993). Os 

resultados obtidos na segunda fase surgiram da aplicação de estratégias de redução de 

dados, codificação e classificação proporcionadas pelo cruzamento de métodos de análise 

de conteúdo e de análise semiótica, sendo que este momento de investigação teve início 

na construção de uma gelha de análise para seleção dos indicadores dos quis se 

desenvolveu a grelha de observação, no sentido de especificar quais os dados relevantes 

ao estudo face aos objetivos da investigação e ao posterior processo de tratamento dos 

dados (Coutinho, 2014). 
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CAPÍTULO 5. Objeto de Estudo e Amostragem 

 

5.1. Objeto de estudo: Videojogo 

 

 No sentido geral um videojogo constitui toda a programação software ou conjunto 

de programas que possibilitem a execução de um jogo eletrónico que envolva a interação 

de um ou mais indivíduos como jogadores (indivíduo-jogador) através de um dispositivo 

de interface de utilizador, user interface, de interação entre o indivíduo humano e uma 

máquina, de modo a gerar uma resposta ou efeito, feedback, num dispositivo de exposição 

virtual como um ecrã. O hardware ou sistema eletrónico que possibilita esta interação é 

referido dentro dos videojogos como sendo plataforma, podendo esta ser um computador 

pessoal ou uma consola de videojogos (Adams, 2010; Donovan, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004). 

 Ao longo do tempo, tanto o hardware como as capacidades de software foram sendo 

desenvolvidos e com eles os videojogos em todas as suas valências: gráficos, sons e banda 

sonora, jogabilidade e mecânicas de jogo, guião e narrativas de jogo, espaço virtual e 

personagens de videojogo (Donovan, 2010). A procura de reconhecimento da sua 

constituição como obra de arte e o seu estatuto de entretenimento foram e ainda são 

colocados em causa quer por comparação a outras formas artísticas e de recriação, quer 

pelas suas características de conteúdo e jogabilidade que colocam uma forte atenção para 

o modo como os videojogos são experienciados e seus efeitos no comportamento do ser 

humano em sociedade (Freedman, 2002; Shanken, 2009; Stalker, 2005). 

 Em termos de videojogos quando nos referimos a jogabilidade podemos fazê-lo de 

dois modos. A jogabilidade enquanto playability refere-se às características que 

potenciam a facilidade com que o videojogo ou jogo são jogados, ou a qualidade de 

repetibilidade e tempo de duração de jogo como modo de medir a qualidade de gameplay, 

constituindo assim numa medida que serve para critica ou avaliação do potencial 

económico do videojogo como um produto de consumo (Drachen, Ijsselsteijn & 

Korhonen, 2009; Salen & Zimmerman, 2004). Jogabilidade enquanto gameplay constitui 

o modo específico como o jogador interage com um jogo ou videojogo. Este último tipo 

de jogabilidade interessa-nos mais para esta constituição do objeto de estudo, 

compreendendo aspetos como as estruturas definidas pelas regras de jogo, conecção entre 

jogador e jogo, dificuldade e objetivos de jogo, o enredo e a conecção entre o jogador e o 



jogo, excluindo os aspetos gráficos e auditivos do videojogo (Adams, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004; Travinor, 2009). 

 As mecânicas de jogo, game mechanics, constituem estruturas de regras ou métodos 

concebidos para definir o modo de interação entre o indivíduo-jogador e o videojogo de 

modo a conferir um tipo específico de jogabilidade que seja acessível e ao mesmo tempo 

com uma certa curva de dificuldade para desafiar as capacidades do indivíduo-jogador, 

definindo assim a complexidade de um videojogo, e por outro lado, a sua conjunção entre 

o ambiente, as ações possíveis pelo indivíduo jogador e os recursos agênticos e de jogo 

disponíveis determinam o game balance, a procura de construção de sistema de jogo que 

seja eficaz na aplicação das suas regras e recursos necessários e suficientes para a 

constituição de uma experiência de entretenimento interativo relevante (Adams, 2010; 

Salen & Zimmerman, 2004; Sicart, 2008). 

 A distinção entre gameplay e game mechanics pode não ser a mais fácil, mas no 

centro da questão está a perspetiva com que se definem. O primeiro é definido pelo 

indivíduo-jogador, no sentido de ser tanto o tipo de ações permitidas ao indivíduo-jogador 

no videojogo e as reações do resto das personagens virtuais ao comportamento da 

personagem de videojogo, player character (PC), assim como o modo como o videojogo 

deve ser realizado. Já as mecânicas de jogo correspondem às regras que envolvem as 

ações do indivíduo-jogador e o modo que é permitido ao indivíduo-jogador alcançar os 

objetivos de jogo. Para título de exemplo, tomemos o jogo clássico de xadrez, onde a 

jogabilidade compreende o modo como as peças podem ser movidas e podem retirar as 

peças do adversário, e a disposição e realização do jogo numa grelha axadrezada, e as 

mecânicas de jogo ditam a posição das peças, o espaço concedido a cada jogador no 

tabuleiro de jogo, a quantidade e tipo de peças disponíveis, o equilíbrio entre as peças de 

modo a tornar o jogo fácil para um jogador e difícil para outro, o modo como o jogo é 

iniciado e as várias maneiras de se finalizar o jogo (Fabricatore, s.d.). 

 Em termos do mundo virtual de um videojogo este considera-se ou fechado ou 

aberto, no sentido da liberdade de movimento, exploração e possibilidades de alcançar os 

objetivos. Os espaços virtuais fechados embora possam expor um espaço horizontal e 

imageticamente infinito têm limitações por obstáculos físicos (montanhas, oceanos, 

precipícios, etc.), ou paredes invisíveis (barreiras artificiais), ou utilizam o próprio 

monitor e o espaço de ecrã para limitar o movimento da PC (Adams, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004). Também há videojogos que recorrem a loading screens, imagens ou 

momentos de pausa entre a passagem de um espaço para outro, de modo a entreter o 
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indivíduo-jogador e dar tempo para o software inicializar e carregar todo o conteúdo 

relativo ao espaço seguinte (Carless, 2005). Os videojogos podem ainda recorrer a 

limitação por dungeon, espaço geralmente labiríntico e fechado, subdividido numa 

estrutura vertical de níveis ou gerado procedimentalmente, isto é, segundo um método de 

construção algoritmicamente aleatória do espaço virtual, ou, no caso de videojogos com 

modalidades online, em instances, espaços virtuais partilhados em que só um número 

limitado de jogadores ou grupo pode entrar, sendo que uma outra cópia do espaço é 

atribuído a outros jogadores ou grupo (Carless, 2005; Nelson, Shaker & Togelius, 2016; 

Salen & Zimmerman, 2004). 

 Videojogos de mundo virtual aberto constituem espaços ou mapas sem barreiras 

artificiais que condicionem ou restrinjam o movimento da PC, já expostos ao indivíduo -

jogador de modo completo ou gerados procedimentalmente. Ainda que com maior 

liberdade de ação e movimento, estes tipos de mundos virtuais apresentam algumas 

limitações físicas do espaço disponível, embora muitos recorram a mapas gerados 

procedimentalmente, para que com menos espaço eletrónico se poder criar in loco grandes 

quantidades de conteúdo (Adams, 2010; Donovan, 2010; Harris, 2007; Moss, 2017; 

Muncy, 2015; Travinor, 2009). 

 O uso de mundos virtuais fechados segue uma linha geral de jogabilidade linear, no 

sentido de colocar o indivíduo-jogador com desafios, objetivos ou puzzles que devem ser 

resolvidos ou alcançados segundo uma sequência fixa e, em alguns casos, de um modo 

específico. No entanto, há também videojogos de jogabilidade não-linear, que conferem 

liberdade ao indivíduo-jogador de realizar as várias tarefas, desafios, objetivos e 

problemas em variadas sequências e modos, que usam espaços virtuais fechados. No seu 

geral, todos os videojogos de mundo virtual aberto são de jogabilidade não linear (Adams, 

2010; Donovan, 2010; Nelson, Shaker & Togelius, 2016; Salen & Zimmerman, 2004). 

 A mesma não-linearidade ou linearidade também se pode verificar no tipo de 

narrativa, história que um videojogo é constituído. Embora nem todos os videojogos 

disponham de uma história concreta ou clara, no seu geral as narrativas ou são não-

lineares, quando o indivíduo-jogador, pelas suas decisões e escolhas de jogo, pode decidir 

a linha de narrativa ou o final do videojogo, ou lineares, com uma sequência necessária e 

fixa de episódios e momentos de narrativa, partilhando uma semelhança com a maior 

parte das narrativas literárias e cinematográficas (Adams, 2010; Donovan, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004). No caso das narrativas não-lineares é geral o indivíduo-jogador ter 

liberdade de escolha em decisões críticas que podem resultar, segundo uma ramificação 



de ações-efeitos, em contextos ou narrativas diferentes ou então nos diferentes modos de 

conclusão de uma dada tarefa, cujas consequências podem ter efeitos morais ou reflexo 

ético da narrativa que o indivíduo-jogador vai construindo para si. Os efeitos podem não 

ser imediatos ou serem duradouros, mas, no entanto, eles geralmente não são reversíve is, 

um reflexo da vida real (Adams, 2010; Donovan, 2010; Heise, 1997; Salen & 

Zimmerman, 2004). O que nos leva a inferir que este tipo de narrativa pode resultar numa 

maior probabilidade de surgir jogabilidade emergente e ao mesmo tempo imersão de jogo 

(Adams, 2004; Dinowan, 2006). 

 Na grande maioria, a industria dos videojogos permanece na produção de 

videojogos com narrativas lineares, devido ao custo reduzido de tempo e recursos que são 

necessários para a sua produção, pois somente existe uma única sequência de eventos e 

enredo para ser desenvolvida. Ao mesmo tempo, com esta decisão de produção há mais 

tempo e recursos que podem ser focados para a eliminação de erros e verificação da 

jogabilidade e mecânicas de jogo (Adams, 2010; Donovan, 2010; Salen & Zimmerman, 

2004). Também há uma certa quota de jogadores que prefere seguir uma narrativa linear 

pelo facto de requerer menos momentos de decisão e reflexão e mais tempo para um 

decorrer de ações mais fluídas (Adams, 2010). Assim muitos produtores e designers de 

videojogos optam por desenvolver videojogos com opções de jogo ou uma narrativa semi-

linear, tendo enredos secundários não obrigatórios para a compleição do enredo principa l 

ou ramificações que voltam a juntar-se numa narrativa singular fixa (Idem). 

 Um dos aspetos relevantes no desenvolvimento de um videojogo é a sua qualidade 

e disposição gráfica do mundo, objetos e personagens, e no caso dos videojogos das três 

últimas décadas tem havido mesmo uma marcada direção artística que procura definir o 

videojogo de igual modo como uma jogabilidade específica. Desde os tempos de Tennis 

for Two (Higinbotham, 1958) e Noughts and Crosses (Douglas, 1952) até aos dias de 

Battlefield 1 (EA DICE, 2016) e Project CARS (Slightly Mad Studios, 2015), o 

desenvolvimento das imagens de videojogos teve as suas mudanças de paradigma gráfico, 

associadas aos desenvolvimentos eletrónicos tanto ao nível da programação software 

como dos dispositivos hardware. Devido ao início dos videojogos estar associado ao 

início do desenvolvimento de monitores de capacidade gráfica num computador, os 

primeiros tipos de gráficos eram rudimentares. Gráficos vector (Figura VI) eram 

realizados segundo o controlo do sinal de luz de modo a criar figuras vetoriais, com linhas 

e limites bem definidos. Mas o paradigma gráfico que primeiro proliferou foi o pixel 

(Figura VII), através do processo raster image conseguiu-se construir de imagens por 



139 

 

uma sucessão de sinais de luzes rapidamente movimentados, linha a linha, que permitia 

formas preenchidas e construir cenas gráficas sem uso de transparências. Este tipo de 

imagem em pixel que caracterizou tanto as primeiras décadas de videojogos assistiu e 

assimilou a introdução de cor e a criação de movimento e abertura do mundo virtual com 

a introdução de scrolling e perspetivas de jogo que ou condicionavam a jogabilidade ou 

procuravam uma ilusão de espaço tridimensional (Ahoy, 2015). 

 

 

 Com a capacidade de memória de computadores e discos compactáveis (CD) a 

tornar-se disponível os videojogos desenvolveram gráficos de sprite (Figura VIII), 

imagens bidimensionais independentes do fundo de ecrã e do ambiente de jogo 

interagíeis, desde as personagens aos efeitos, dos objetos às estruturas virtuais, ao mesmo 

tempo que um novo estilo artístico de coloração e desenho de personagens saí de um 

molde geométrico e de tamanhos similares, aumentando a complexidade visual e de ação 

virtual. Este tipo de paradigma gráfico ainda hoje é utilizado na produção de um 

videojogo, principalmente em certos subgéneros como os de Luta ou em certos 

  

Figura VI. Visualização screenshot, em pormenor, do 

videojogo Spacewar! (Russell, 1962), o primeiro 

videojogo não experimental e código publicável, 

concebido especificamente com uma interface gráfica em 

vector. 

Figura VII. Visualização screenshot do videojogo 

Space Invaders (Taito, 1978), que ainda hoje mantem 

um estatuto de ícone pelo sucesso de vendas e 

imagem de marca dos seus extraterrestres em pixel. 



videojogos de produtores independentes. Durante a época de produção de videojogos 

segundo este paradigma gráfico também se desenvolveu técnicas como o parallax 

scrolling, que dividia o cenário em várias camadas que se movem em velocidades 

diferentes e a digitalização de sprites (Figura IX), colocando imagens fotográficas e 

cinematográficas diretamente (Idem). 

 

Figura VIII. Visualização screenshot do videojogo Metal Slug (Nazca Corporation, 1996), onde claramente 

são percetíveis todas as figuras interagíeis pela sua saliência em relação ao fundo de ecrã e ambiente, ao 

mesmo tempo os efeitos de arma e explosão sobrepõem-se a algumas personagens, criando uma ilusão de 

tridimensionalidade. 

 

Figura IX. Visualização screenshot do videojogo Mortal Kombat II (Sculptured Software, 1993), uma série 

cujas primeiras produções utilizaram a técnica de digitalização de sprites para colocar imagens gravadas de 

atores a executarem os movimentos de combate das personagens, procurando um certo realismo na 

animação e visual das figuras. 
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 A introdução do paradigma gráfico tridimensional dos polígonos e de cruzamento 

de técnicas e conteúdos multimédia contrastou com o paradigma anterior, tendo um 

desenvolvimento gráfico lento devido a um desenvolvimento eletrónico mais lento, que 

resultou em videojogos de pouca qualidade visual, formas indefinidas e cromaticamente 

simplificadas em comparação com as bidimensionais e artisticamente marcantes sprites. 

Os primeiros videojogos a utilizar polígonos para definir o seu mundo virtual e 

personagens utilizaram formas delineadas, mas não preenchidas, volumes estruturalmente 

limitados e diferenciados pelo tipo e cor utilizado nas suas linhas vetoriais, e após algum 

tempo cromaticamente preenchidas de um modo bidimensional (Figura X). Seria com o 

advento do computador pessoal na década de 90 que os gráficos em polígonos teriam uma 

evolução para padrões gráficos eletrónicos mais complexos que permitiam coloração 

mais realista e neutra, introdução de diferenciação de luz ambiente e texturas no mundo 

virtual (Figura XI). Este avanço da capacidade de resolução gráfica rápida e mais 

complexa de um computador pessoal em relação às consolas domésticas e de arcade 

tornou-se um dos fatores que ainda marca e promove o desenvolvimento de computadores 

e acessórios produzidos para uma experiência de videojogo. Outro tipo de técnica gráfica 

tridimensional introduzida foi o uso de pixéis volumétricos ou voxels, onde os vários 

objetos são construídos por pixéis tridimensionais, essencialmente cubos, que permitem 

a produção de terrenos e objetos padronizados e esteticamente distinguíveis (Idem). 

 

 

Figura X. Visualização screenshot do videojogo 

I, Robot (Theurer, 1984) onde é percetível uma 

certa tridimensionalidade obtida pelas estruturas 

poligonais preenchidas bidimensionalmente com 

cores simples e saturadas no fundo preto, 

potenciando um contraste cromático forte. 

 



 

 Com o novo milénio há uma introdução de um paradigma gráfico que reflete as 

necessidades de representação visual de uma sociedade pós-moderna, no sentido de 

centrar-se, por um lado, em ilusões de ótica e efeitos de luz que pretendem reproduzir 

efeitos de captura de imagem e fotorrealismo, nomeadamente nas técnicas de bloom, 

afterimage, aberração cromática, motion blur, mapeamento de tons gráficos e simulação 

de profundidade de campo, por outro, em técnicas como cell shading, que introduziam 

um tipo específico de marca gráfica estilizada e pitoresca, e ainda por outro lado um novo 

revivalismo gráfico de paradigmas anteriores, adaptados às exigências de jogabilidade e 

às oportunidades e novos desenvolvimentos visuais, com a crescente produção de 

videojogos de produtores independentes e de videojogos cuja produção é financiada ou 

auxiliada pelo investimento prévio de consumidores. Outras técnicas que se 

desenvolveram desde os anos 90, como o motion capture e a programação de efeitos de 

partículas, são hoje em dia executadas numa nova variedade de videojogos (Idem). 

 

Figura XI. Visualização screenshot do videojogo Tomb Raider (Core Design, 1996), um marco nos jogos de ação 

com uso de personagem feminina, onde é possível verificar o uso de várias texturas para distinguir o chão das 

paredes, tetos, frisos, colunas, portas e tapetes, ao mesmo tempo que um mesmo ambiente com zonas iluminadas 

de modo diferente. A palete cromática utiliza muitos tons terra e cinzentos, neutros e menos ofuscantes para o 

olho humano. Todos estes elementos permitem uma representação digital mais realista e imersiva. 
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 Um outro aspeto relevante na execução de um videojogo é o uso de programação 

que simule uma inteligência aparente no comportamento das várias personagens, 

adversários e reações do ambiente ou videojogo em geral, através de um processo de 

instruções lógicas de condicionais, “A⸧B”, ou seja, “se A então B”, e algoritmos 

complexos, introduzindo um tipo específico de inteligência artificial que interage com o 

indivíduo-jogador. Este tipo de inteligência artificial, ainda que resultante da investigação 

nos campos da ciência da computação, engenharia informática e eletrónica, robótica e 

outros ramos e teorias associadas ao desenvolvimento e estudo de inteligência artific ia l 

forte e fraca, é especificamente concebida com as suas devidas falhas e restrições de 

comportamento que permitam um tipo de jogabilidade desejada e a possibilidade de 

superação por parte o indivíduo-jogador (Adams, 2010; Eastwood, 2017). 

 A quantidade de jogadores que podem interagir num dado videojogo diferencia a 

jogabilidade como (I) single-player, para somente um jogador, (II) cooperative, para uma 

partilha do espaço e ação de jogo com outros jogadores conectados, geralmente, pelo 

mesmo dispositivo de hardware, ou (III) multiplayer, com possibilidade de mais que um 

jogador partilhar ao mesmo tempo o espaço virtual e participar no alcance de objetivos 

comuns através de conectividade entre vários sistemas de hardware. Muitos são os jogos 

que compreendem modos de jogo para as jogabilidades de single-player e multiplayer, 

geralmente de modo separado, sendo que o single-player é orientado para uma exploração 

do enredo principal ou campanha, com o indivíduo-jogador a resolver desafios pré-

programados ou a competir contra adversários controlados por sistema de inteligênc ia 

artificial mínima. Já o modo multiplayer é concebido como um espaço virtual de interação 

e cooperação social ou competição segundo um sistema de rede-eletrónica, como a 

internet, ou através da partilha do hardware (Adams, 2010; Donovan, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004). No seu geral, os videojogos online são de jogabilidade multiplayer, 

podendo ainda diferenciar mapas de competição Player vs Environment (PvE), onde o 

jogador compete contra desafios e personagens do ambiente e enredo do videojogo, 

Player vs Player (PvP), onde os jogadores competem entre si, ou mesmo World vs World 

(WvW), um tipo de PvP de mundo aberto, onde o videojogo permite uma competição 

entre todos os jogadores de um mesmo servidor e outro grupo de jogadores de outra rede 

de servidor, enquanto que os videojogos de browser podem ser ou single-player ou 

multiplayer sem dependerem das características deste modo eletrónico de user interface, 

interface de jogador (Adams, 2010; Bartle, 2003; World vs World, s.d.). 



 Para além da caracterização de um videojogo como um produto final, este pode vir 

a sofrer alterações após a sua data de lançamento. As principais constituem geralmente 

expansões ou add ons, que constituem um conteúdo adicional ao videojogo original. Este 

conteúdo pode ser desde objetos, mapas e personagens de jogo adicionais ou mesmo uma 

narrativa ou parte do enredo principal adicional. Algumas destas expansões constituem 

videojogos independentes, mas na sua maioria este conteúdo só pode ser operacionalizado 

com a presença do videojogo original como base (Adams, 2010). Com o desenvolvimento 

da tecnologia e das estratégias económicas de venda as expansões tornaram-se mais 

pequenas e distribuídas segundo downloadable content (DLC), conteúdo descarregável 

via internet, o que também disponibilizou a sua distribuição no meio das consolas de 

videojogos, para cuja plataforma de jogo, na grande maioria, não recebiam expansões 

disponíveis para computador pessoal, por incompatibilidade tecnológica (Adams, 2010; 

Bauman & O’Dwyer, 2016; Peterson, 2016). 

 Hoje em dia parte da estratégia de playability e de venda exige que muitos dos 

videojogos sejam já desenvolvidos com vista a certas partes do seu conteúdo serem 

distribuídas segundo expansões ou DLC (Adams, 2010; Bauman & O’Dwyer, 2016; 

Peterson, 2016). Um outro modo que não visa a adição de conteúdo a um videojogo 

original principal é o de divisão do videojogo numa série de formato episódico, onde o 

videojogo é apresentado numa forma de jogabilidade de menor duração do que um 

videojogo tradicional, mas de forma seriada e contínua em termos do seu enredo. Este 

tipo de distribuição não é considerada igual à de um franchising composto por uma série 

de videojogos independentes em si mas narrativamente interligados de algum modo 

(Kraft & Kwak, 2006). 

 Para além destas adições de conteúdo, o próprio software pode ser alterado segundo 

o uso de patch, pedaços de software concebidos com o objetivo de alterar o código ou 

comportamento de um software original já disponível, para corrigir erros, 

vulnerabilidades de sistema operativo, introduzir opções de jogo ou outro tipo de 

conteúdo pequeno e compatível com o decorrer do enredo e ambiente de jogo origina l. 

Geralmente este conteúdo é desenvolvidos pelos produtores do videojogo, embora 

qualquer pessoa possa desenvolver este tipo de alterações a um dado videojogo (Adams, 

2010; Carless, 2005). Antes do advento da introdução de internet e capacidade de 

descarregamento de conteúdo nas consolas, este tipo de alteração era só visado a versões 

de videojogos para computadores pessoais. Devido a esta característica e ao facto de que 

qualquer pessoa podia introduzir e conceber conteúdo novo, muitos jogadores e fans de 
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videojogos desenvolveram ferramentas para a criação de patches originais para manter o 

videojogo compatível com as mudanças tecnológicas, quando os produtores tinham já 

descontinuado o videojogo, e mais tarde para adicionar conteúdo pessoal (Adams, 2010; 

Bell, 2009; Carless, 2005). Assim desenvolveu-se uma grande comunidade de produtores 

de modds, ou modificações criadas por jogadores com potencial de alterar gráficos, 

mapas, enredos, introduzir personagens, expandindo o mundo virtual e as possibilidades 

do videojogo, ou mesmo criando videojogos novos com o videojogo original, vanilla, 

como base (Adams, 2010; Carless, 2005; Scacchi, 2010). Muitos dos produtores de 

videojogos hoje em dia disponibilizam ferramentas próprias para a modificação do 

videojogo e a disponibilização destas modificações para outros jogadores dentro do 

próprio interface de jogo (Czarnota, 2013; Scacchi, 2010). 

 

 

5.1.1. Géneros de videojogos 

 

 Os videojogos podem ser agrupados e classificados segundo diversos modos de 

classificação. Podemos classifica- los pelo tipo de perspetiva de interface de jogo que 

disponibilizam (first-person, text-based, tile-based, side-scrolling, áudio, perspetiva 

aéria, browser), pelo tipo de plataforma a que são exclusivos (jogos de arcade, consola, 

consola portátil, telemóvel, etc.), pelo modo de aquisição ou permissão de jogo (buy to 

play, pay to play, pay to win, free to play) ou mesmo pelos objetivos da sua produção 

(advergame, jogos artísticos, jogos educacionais, jogos religiosos, etc.). Mas na grande 

maioria da industria a organização de videojogos é realizada segundo o modo de 

jogabilidade que operam, sendo as características visuais, narrativas e temáticas de 

relevância secundária. Ou seja, um videojogo pode ser do género de estratégia e conter 

um tema histórico ou fantástico, ou um jogo de Ação-aventura pode ter uma narrativa não 

linear, ser jogado na primeira pessoa (first-person), e com uma finalidade de publicitar e 

incentivar o alistamento no corpo de exército (advergame). O uso corrente deste modo de 

classificação surge de uma necessidade de identificação que respondesse às necessidades 

de marketing de distribuidores e vendedores, principalmente a partir dos anos 90. Como 

este modo de classificação é dependente do tipo de jogabilidade a existência e alteração 

de tipos de género de videojogos está dependente aos desenvolvimentos da própria 

industria em termos do design de gameplay e do desenvolvimento de nichos de géneros 

ou clones de mecânicas de jogo de um videojogo específico, ao mesmo tempo este tipo 



de classificação pode resultar numa mistura de subgéneros específicos e na confusão do 

género resultante, o que propicia a classificação de alguns videojogos como tendo género 

híbrido (Adams, 2009, 2010; Apperley, 2006; Green & Kaufman, 2015; Onyett, 2012; 

Tack, 2013). 

 Os videojogos de Ação (I) são caracterizados por desafios de objetos e movimentos 

físicos, ou um enfoque em competição por combate físico, armas brancas ou de fogo, 

ambos necessitando de uma rápida reação e coordenação entre mãos e dados visuais . 

Dentro dos subgéneros considerados dentro deste género existe o Beat ‘em up, ou 

Brawler, onde a PC luta, geralmente, corpo a corpo, contra várias personagens ao mesmo 

tempo. O Hack and Slash é uma versão de Beat ‘em up com uso principal de armas 

brancas. Um videojogo é considerado de Luta (Fighting) quando o enfoque é numa 

confrontação de um par de personagens de videojogo, podendo envolver qualquer tipo de 

combate e armas, sem ter uma preocupação em simular realisticamente tal como um 

desporto de combate. Shooter é considerado um subgénero de Ação onde a enfase está no 

uso de armas de fogo de longo ou médio alcance para confrontação entre personagens e 

jogadores ou participação numa dada ação de jogo, tendo este subgénero uma variedade 

de outras classificações que variam desde o First-person shooter (FPS), Tactical shooter, 

o Shoot’em up e o Light-gun shooter, entre outros. Os videojogos de Maze colocam o 

indivíduo-jogador num espaço labiríntico e uma enfase em fugir, ultrapassar adversários 

ou completar o labirinto num tempo limite. O subgénero de plataforma (Platformer) 

envolve a superação de obstáculos ou resolução de puzzles que requerem a movimentação 

da PC em ambientes que enfocam verticalidade e altura, assim como regras físicas não 

realistas ou mesmo fantásticas. Por último temos os videojogos de ritmo (Rhythm action) 

que procuram que o indivíduo jogador acompanhe um ritmo de clique de botões ou 

movimentos em sincronia com um dado ritmo musical, sendo um subgénero 

relativamente recente e participando na classificação de videojogos musicais, e os 

videojogos de pinball, reminiscentes ao típico jogo de árcade onde o objetivo é controlar 

o movimento de uma bola através da manipulação de duas ou mais “palhetas” (Adams, 

2009, 2010, 2014; Apperley, 2006; Green & Kaufman, 2015). 

 O género Aventura (II) enfatiza uma jogabilidade dependente da exploração e 

resolução de puzzles, tendo uma forte componente de narrativa interativa e como tal mais 

direcionado a single-player gameplay. Este tipo de videojogos não compreendem a 

necessidade de ação rápida para a resolução de desafios ou o uso de combate e interação  

com adversários, ou pelo menos não sendo uma característica geral em todos os 
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problemas a que expõe o indivíduo-jogador, o que os diferencia do género de Ação, não 

compreendem uma preocupação para com estatísticas de personagens e construção de 

equipas, relacionamentos e personagens que um jogo de interpretação de papéis, ou uma 

atenção a resolução de puzzles sem um enredo e uma personagem cuja interação é 

necessária para a resolução dos problemas, o que os distingue dos videojogos de puzzle. 

O género Aventura subdivide-se ainda em Ficção interativa (Interactive fiction), onde 

texto e/ou gráficos servem para simular ambientes e enredos que são influenciados pela 

interação do indivíduo-jogador através da introdução de comandos textuais, como no caso 

de Text adventure, ou de botões de comando, como em Point-and-click adventure, com 

uma preocupação em revelar e integrar a PC no enredo ao longo do jogo. Um outro 

subgénero que pode ou não ser integrado na ficção interativa é a novela visual (visual 

novel) e o filme interativo (interactive movie), estes subgéneros são marcados pela fraca 

necessidade de interação do indivíduo-jogador e um constante uso de imagens e vídeo do 

tipo pintura viva ou de atores reais respetivamente. No caso da novela visual, a industr ia 

de videojogos asiática tem promovido uma produção de videojogos envolvendo um 

género de simulação de relacionamentos para além do enredo principal, subdividindo -se 

em Bish jo game e Otome game quando a PC corresponde respetivamente a um rapaz ou 

rapariga rodeada de personagens de género oposto com potencial de relacionamento 

romântico, Boys’ Love games (BL games), quando o foco são relacionamentos 

românticos ou sexuais entre personagens do mesmo género masculino, e Eroge quando 

se trata de relacionamentos sexuais e não propriamente românticos entre personagens de 

géneros diferentes ou de um mesmo género feminino. O subgénero art game surge dentro 

deste tipo de género devido à valorização de exploração de ambiente, tendo prioridade a 

imersão estética do indivíduo-jogador no espaço virtual do que a narrativa, embora ambos 

possam contribuir para potenciar este tipo de experiência de jogo. Por último, existe os 

subgéneros Room escape, que coloca a PC num ambiente fechado ou isolado, sendo que 

o indivíduo-jogador tem que procurar explorar e sair de um espaço limitado ou 

restringente, e o Survival, em que a PC encontra-se num ambiente isolado e deserto, com 

recursos mínimos disponíveis com que se espera que o indivíduo-jogador consiga 

sobreviver o máximo de tempo possível (Adams, 2009, 2010, 2014; Apperley, 2006; 

Green & Kaufman, 2015; Orr, 2014; Pesimo, 2005; Salen & Zimmerman, 2004).  

 O género Ação-aventura (III) surgiu dos vários cruzamentos dos dois géneros 

independentes, Ação e Aventura, sendo que os jogos deste tipo de jogabilidade são 

marcados por características de ambos, a necessidade de decisões rápidas, movimento e 



reação por parte da PC e do indivíduo-jogador e a procura de resolução de problemas que 

dependem de uma exploração do ambiente virtual e uma interligação com a narrativa e 

contexto de jogo. Este hibridismo tem levado a um desenvolvimento de promiscuidade 

no uso do termo para a classificação de videojogos e na sua especificação do tipo de 

videojogos que se incluem neste género. Um dos subgéneros que sobressai é o Survival 

horror, que associa os elementos de Survival e Room escape com elementos de ação, 

geralmente integrando a PC num ambiente e enredo carregado de adversários e 

personagens monstruosas, fantásticas ou futuristas que procuram criar emoções de 

suspense ou medo, principalmente quando não há uma resolução ou possibilidade de 

eliminação do adversário. Stealth game é um género de ação-aventura que se caracteriza 

por uma enfase em movimentação e ação silenciosa e escondida, e o mínimo de atenção 

possível por parte dos adversários e outras personagens de jogo. O Metroidvania surge 

após o desenvolvimento das séries de videojogos Metroid e Castlevania (Anexo II), 

caracterizando-se pela exploração não-linear de vários mapas interligados, através do uso 

de certos objetos ou capacidades que a PC vai encontrando ao longo do jogo ou vai 

recebendo com o desenvolvimento da narrativa, recursos que podem servir para melhorar 

a performance da PC quando em confrontação com adversários e no desbloqueamento de 

atalhos e áreas secretas. O subgénero sandbox, tal como o nome refere, caracterisa 

videojogos de ambiente digital e narrativa aberta, no sentido de ser conferido ao 

indivíduo-jogador uma grande liberdade de ação e escolha de resolução de obstáculos , 

estando relacionado com um forte incentivo à liberdade de agência do indivíduo-jogador, 

podendo assim incluir a possibilidade de reproduzir comportamento rebelde, criminoso 

ou violento (Adams, 2009, 2010, 2014; Apperley, 2006; Biery, 2016; Butler-Hart ley, 

2013; Green & Kaufman, 2015; Harris, 2007; Luban, 2002; Nutt, 2015; Salen & 

Zimmerman, 2004; Thompson, 2004; Whitehead, 2008). 

 Os videojogos do género Role-playing game (RPG), jogo de interpretação de papéis 

(IV) caracterizam-se pela forte enfase no controlo e desenvolvimento da PC e de outras 

personagens que acompanham a personagem principal que o indivíduo-jogador detém. 

Este fator em conjunção com um ambiente e narrativa envolventes, complexos e bem 

definidos procura uma forte experiência de imersão e de replayability, rejogabilidade. 

Para além destas características os videojogos RPG, devido ao seu desenvolvimento dos 

jogos de interpretação de papeis de tabuleiro, caneta e papel, partilham muito da 

terminologia e mecânicas de jogo semelhantes entre si. Ao contrário dos videojogos de 

Ação, a possível enfase na ação de jogo que possa haver favorece um estilo de desafio 
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mais tático, estratégico e menos reativo, havendo assim uma atenção para escolha de 

opções de enredo e discurso de personagens, e a gestão de objetos, indumentária e aspetos 

específicos de cada personagem jogável. Deste modo um subgénero como Action RPG 

pode focar em confrontação e conflitos em tempo real, sem uso de sistema de turnos ou 

menu de combate, mas mantendo o resto de mecânicas de jogo e de gestão de personagens 

que identificam o género. O Dungeon crawl é um subgénero cujo nome representa o 

ambiente estilo dungeon em que a PC se encontra e o objetivo geral de superação e 

exploração da robusta e simplista estrutura destes ambientes fechados, em que o 

indivíduo-jogador tem que confrontar adversários e recolher novos objetos, mantendo 

uma preocupação estratégica em gestão de personagem e de party, grupo de personagens 

jogáveis que são escolhidas ou que se juntam à PC principal durante o jogo.  O subgénero 

Roguelike surge de desenvolvimentos do Dungeon crawl em que se procurou uma 

intensificação de fatores de imersão de jogo e o uso de mapas gerados 

procedimentalmente. Uma das principais características deste subgénero é o uso de 

mecânica de jogo permanent death, morte permanente das personagens e uma procura de 

refletir o realismo de tal experiência e a evolução da relação entre as várias personagens 

através do enredo e discurso aberto, o que torna a experiência de cada jogador específica, 

exige maior atenção nas escolhas e ações estratégicas em jogo e procura criar uma forte 

relação entre o indivíduo-jogador e as personagens, assim comprometendo ainda mais o 

indivíduo-jogador numa experiência de jogo mais imersiva. Um Tactical RPG demonstra 

uma outra mistura de elementos de géneros diferentes, partilhando de mecâncias de jogo 

de RPG e de jogos de Estratégia. A ênfase aqui deixa de estar em exploração do ambiente, 

mas sim na gestão de party, na movimentação e escolha de ações estratégicas num 

ambiente geralmente em grelha, que demonstra muita relação com jogos de tabuleiro 

tradicionais como xadrez, e em confrontações com condições ou regras de jogo 

específicos. Por último, o Multi-user dungeon (MUD) é uma amalgama dos géneros RPG, 

Hack and Slash e Ficção interativa, geralmente com jogabilidade em interface e 

comandos textuais, numa modalidade online e multiplayer e jogabilidade casual. Para 

além destas classificações o género RPG é de todos os géneros de videojogos aquele que 

mais reflete aspetos de produção cultural diferente entre a industria oriental e a industr ia 

ocidental de videojogos, levando muitos a diferenciar Japanese RPG (JRPG) para os 

videojogos de características de produção oriental, e os Western RPG (WRPG), para os 

videojogos com características de jogo ou narrativa marcadamente ocidentais (Adams, 

2009, 2010; Apperley, 2006; Barton, 2007a, 2007b, 2007c, 2008; Craddock & Magrath, 



2015; Doucet, 2011; English, 2008; Ewalt, 2013; Fahey, 2010; Forde, 2016; Green & 

Kaufman, 2015; Harris, 2007, 2009; Hatfield, 2013; Parish, 2015; Pepe, 2015; Rothman, 

2014; Salen & Zimmerman, 2004). 

 O género de Simulação (V) é de todos os principais géneros o mais hibrido, ou cujos 

videojogos associados envolvem mistura com outros géneros e subgéneros. Das 

características que o distinguem está a forte atenção para a simulação realista de 

atividades humanas e de comportamento social e pessoal humano, e a falta de uma 

narrativa definitiva e fechada, sendo o objetivo geral de jogo a livre exploração da 

representação virtual que se pretende apresentar ao indivíduo-jogador. Os videojogos de 

Simulação de construção e gestão, tal como o nome sugere, tendem a conferir ao 

indivíduo-jogador a liberdade e possibilidade de construir, gerir e expandir cidades, 

comunidades, negócios, projetos ou personagens num ambiente fechado, com recursos 

limitados e sistema económico de jogo, valorizando uma simulação de evolução de 

projetos virtuais ao longo de um processo contínuo. Já o subgénero de Simulação de vida 

artificial tem como base o controlo e gestão da vida pessoal de uma ou várias personagens 

nos seus variados aspetos de quotidiano e de história de vida, podendo ser animais ou 

seres vivos num ecossistema ou ambiente humano, ou seres humanos procurando 

relacionamentos ou simulando toda uma vida completa. Quando as Simulações de vida 

não apresentam um controlo totalitário das personagens e exigem uma gestão 

generalizada de uma dada comunidade ou espaço com uso de superpoderes ou 

manifestações sobrenaturais pode-se designar este tipo de Simulação como sendo God 

game, videojogo de simulação de deus. Os videojogos de Simulação de desporto podem 

constituir uma simulação da prática, dos eventos ou de toda a gestão de industr ia 

desportiva e aspetos associados, podendo a busca de realismo levar à representação 

anualmente atualizada de desportistas e outros atores relevantes na atualidade. Por último, 

o subgénero de Simulação de veículos, que procura a representação realista de modo de 

operação dos diversos tipos de veículos, torna-se tão variado na sua multiplicidade de 

jogabilidade que obriga a uma posterior classificação em Simulação de voou amador, de 

combate ou espacial, Corridas de veículos, Simulação de veículos náuticos e 

submergíveis, Simulação de comboios, Simulação de veículos de combate e guerra, e 

Simulação de combate de veículos. Todo este género expõe uma dualidade, sendo o que, 

por um lado, mais minuciosamente tenta simular a realidade que pretende representar, ou 

ao mesmo tempo o que, por outro lado, mais espaço dá à sátira da realidade e efeitos 
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cómicos ou fantásticos das interações simuladas (Adams, 2009, 2010; Apperley, 2006; 

Crawford, 2015; Green & Kaufman, 2015; Salen & Zimmerman, 2004; Saunders, 1999). 

 Os videojogos de Estratégia (VI) concentram a jogabilidade em volta de capacidade 

de decisão crítica e estratégica sobre opções de jogo e planeamento do ambiente, império, 

cidade, exército ou grupo de unidades de personagens, tendo em vista a supremacia 

tecnológica, bélica ou cultural do resto dos adversários de jogo. A perspetiva de jogo 

favorece uma perceção e interação aérea e quase que divina do jogo por parte do 

indivíduo-jogador, que deve procurar prevalecer num equilíbrio entre os exercícios 

bélicos, gestão económica e social e desenvolvimento civilizacional. Dentro dos 

principais subgéneros o 4X recebe a designação devido aos objetivos centrais de 

examinar, expandir, explorar e exterminar (note-se os quatro objetivos têm cada um a 

letra X no seu termo), constituindo um tipo de jogabilidade prolongada e complexa de 

procura de supremacia absoluta do jogo, face aos outros adversários. Já o Real-time 

strategy (RTS) foca o indivíduo-jogador no controlo de unidades e gestão de estruturas 

em tempo real e limitado em termos de recursos disponíveis, impulsionando a exploração 

e saque ou conquista de espaço e recursos ocupados pelo adversário, geralmente 

envolvendo uma gestão mais complexa tanto do ambiente, da civilização ou comunidade 

em controlo e do adversário. Este subgénero contrasta com o Turn-based strategy (TBS), 

jogo de estratégia baseada em turnos de ação por parte de todos os participantes. Os 

subgéneros Real-time tactics (RTT) e Turn-based tactics (TBT) apresentam uma 

jogabilidade centrada antes nas táticas de escolhas, movimentação e formação de 

unidades bélicas, e ainda a gestão de circunstâncias de jogo adicionais em tempo real, 

geralmente sem incluir mecânicas de produção de unidades de jogo ou gestão de recursos 

ou comunidade em grande escala e pequena escala respetivamente. Em comparação, o 

Wargame, jogo de guerra, centra-se na gestão e simulação real de todos os elementos 

táticos e estratégicos envolventes no comando e operacionalização de forças armadas e 

exercícios bélicos, geralmente baseando-se em interpretações de momentos 

historicamente relevantes. O Tower defense, representa a defesa e gestão de um território 

ou recurso de atacantes, focando na estratégia de estruturas, unidades e táticas defensivas 

que bloqueiem o avanço das unidades adversárias. O Time management representa um 

outro subgénero de estratégia específica, em que o enfoque está na gestão de recursos e 

tarefas ao longo de um tempo finito, geralmente associado a simulações de serviços de 

restauração ou outros, sendo o sucesso e efetividade relacionada com o número de 

desafios ou ações completas com sucesso num dado espaço de tempo. Jogos de cartas 



também podem ser considerado um subgénero de Estratégia e, por último, os videojogos 

de Multiplayer online battle arena (MOBA) apresentam aspetos de ação de confrontação 

multijogador numa arena de batalha limitada e online, envolvendo objetivos como 

destruição ou conquista de território adversário, ou ainda captura de bandeira (Adams, 

2009, 2010; Apperley, 2006; Green & Kaufman, 2015; Salen & Zimmerman, 2004). 

 O género Massive multiplayer online (MMO), ou jogo multijogador massivo online 

(VII), constituí um dos géneros mais populares dentro dos videojogos de interface online, 

tendo desenvolvido dos MUD de browser, caracterizados pela possibilidade de um grande 

número jogadores poderem jogar o mesmo conteúdo, ambiente e tipos de PC ao mesmo 

tempo num dado servidor, sendo a jogabilidade num mundo aberto e persistente, não 

desaparecendo ou parando sem a presença de um jogador ativo. Fora estas características 

os videojogos deste género variam muito, partilhando nos subgéneros características com 

o género de RPG em Massive multiplayer online role-playing game (MMORPG), com o 

género de Ação Shooter no Massive multiplayer online first-person shooter (MMOFPS), 

com o género Estratégia RTS no subgénero Massive multiplayer online real-time strategy 

(MMORTS), e o género Simulação no Massive multiplayer online simulation game 

(MMOS) (Adams, 2009, 2010; Apperley, 2006; Green & Kaufman, 2015). 

 Para além destes géneros principais podemos também destacar os géneros: Party 

game (VIII), que tal como os jogos de tabuleiro familiares procura colocar o indivíduo -

jogador contra adversários artificiais ou outros jogadores num ciclo de exercícios de 

cultura geral ou minijogos simples, permitindo a participação casual de vário s 

participantes e um interface intuitivo e fácil de controlar; o género Puzzle (IX), onde o 

indivíduo-jogador é confrontado com exercícios e desafios lógicos, imagéticos, 

sequenciais ou de padrão incompleto, ou jogos populares de cartas ou de palavras 

cruzadas, entre outros similares. Dentro do género Puzzle podemos distinguir dois 

subgéneros específicos: o Sokoban, em que o indivíduo-jogador é responsabilizado com 

a movimentação e reorganização de objetos de modo a alcançar a um dado espaço ou 

organizar o espaço numa sequência específica, e o Tile-matching e Match-three, em que 

o objetivo de jogo é o encaixe de peças ou a organização em grupos de três ou mais peças 

idênticas de modo retirar as peças e completar um dado recorde de pontos atribuídos a 

cada jogada ou duração de um dado tempo de jogo. O género Incremental (X) singe-se à 

necessidade de execução de uma tarefa simples e repetitiva, geralmente através do clique 

em comandos específicos. O género Programming (XI) tal como o nome indica centra a 

jogabilidade em ações e elementos de programação, engenharia de software ou linguagem 
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de programação e informática. O género Exergame (XII), ou jogo de fitness, procura 

exigir e gerar a execução de algum tipo de exercício físico de modo a conclusão de algum 

objetivo ou resolução de problemas. Por último o Breakout clone (XIII), tal como o 

Grand Theft Auto clone, repete características de jogabilidade e mecânicas de jogo do 

videojogo original Breakout (Atari, 1976), caracterizado pela eliminação de linhas de 

blocos através do lançamento de uma bola impulsionada por uma tabela horizonta l 

(Adams, 2009, 2010; Apperley, 2006; Cadwell, 2015; Green & Kaufman, 2015; King, 

2015; Mackenzie, 2006; Nelson, s.d.; Steinberg, 2010). 

 

 

5.1.2. Gameplay run 

 

 No uso inglês corrente do verbo run, para além de significar correr, o termo pode 

referir também a ação de operacionalizar ou executar algo, ou o ato de controlar, dirigir 

e gerir algo. Nesse sentido, tornou-se um termo utilizado dentro do meio dos videojogos 

para definir uma entrada do indivíduo-jogador numa dada campanha ou espaço de 

videojogo como gameplay run ou player run, tendo estas diversificado especialmente 

com a massificação da disponibilização de vários tipos de experiências de jogo 

particulares ou coletivas de jogadores no âmbito de sítios eletrónicos de difusão de vídeos. 

Playthrough e Walkthrough são dois tipos específicos em que se procura executar uma 

gameplay run, cujo termo desenvolveu-se da conjunção das expressões run through, 

percorrer ou executar profundamente, e walking guide, em que o Playthrough 

corresponde a uma execução geralmente plena do jogo e o Walkthrough trata-se mais de 

um guia de travessia ou viagem prático, de tal modo que possa ser constituído um guia 

para a realização do jogo por parte de outros jogadores. O Let’s Play corresponde a um 

tipo de player run onde o indivíduo-jogador grava o seu próprio comentário enquanto ou 

após experiencia o jogo, desenvolvendo também um tipo de controlo misto, no sentido 

de realizar algumas escolhas numa negociação e interação através do sitio eletrónico com 

as pessoas que assistem e comentam o vídeo em tempo real ou não. A Speedrun e o Low% 

consistem na realização da narrativa central e minimamente necessária para a conclusão 

do jogo no mais curto espaço de tempo possível, como uma corrida ou competição entre 

pares. A Longplay e a Perfectrun representam um oposto à Speedrun e um 

desenvolvimento da Playthrough, no sentido de consistirem numa execução completa, 

longa e o mais exaustiva possível de toda a narrativa, atividades e coleção de objetos e 



prémios, sejam estes necessários ou plenamente estéticos, embora haja uma grande enfase 

em primar por aspetos que enriqueçam a experiência de enredo, contextualização e 

imersão de jogo (Adams, 2010; Bisceglio, 2015; Keplek, 2015; Laughhead, 2016; 

Newman, 2004; Salen & Zimmerman, 2004; Waggoner, 2009). 

 Claro está que uma gameplay run pode constituir outros tipos de experiência de 

jogo e jogabilidade, algumas nem sequer focadas com os objetivos ou a narrativa de jogo. 

Jess McDonnell (2012a, 2012b, 2013a, 2013b), apresenta uma tipologia de modos de jogo 

que procura transcender géneros e específica em maior pormenor os objetivos pessoais 

do indivíduio-jogador em questão, procurando assim apontar categorias que representem 

tipos particulares de comportamentos em player runs. O Completionist (I) procura uma 

execução plena do videojogo, sem interesse em tempo ou nas várias tentativas e player 

runs que sejam necessárias para completarem todas as possibilidades narrativas, a 

aquisição de todos os objetos colecionáveis ou a exploração total de todo um mapa. O 

Speed Runner (II) centra a sua experiência no objetivo de finalizar o videojogo de um 

modo o mais linear possível, ignorando NPC e objetivos secundários, e evitando puzzles 

e desafios que quebrem com o fluir da ação do jogo ou da PC. O Exterminator (III) junta 

a vontade meticulosa de enfrentar todos os obstáculos e eliminar todos os adversários de 

um Completionist com a ação furiosa e impaciência de um Speed Runner. O Extrovert 

(IV) procura executar o jogo em grupo ou acompanhado de um outro jogador, 

favorecendo interações sociais e cooperação com outros jogadores dentro do espaço 

virtual. O Reader (V) procura uma imersão e exploração de cultura, enredo e 

contextualização de videojogo, procurando sempre qualquer tipo de informação e 

interagindo com todas as personagens possíveis. O Builder (VI) favorece um gameplay 

run centrado na construção, manufatura ou gestão de espaço, mesmo que depois não 

experiencie ou utilize o que procura produzir. O Introvert (VII) procura uma execução 

pacífica e singular de um dado espaço ou videojogo, evitando interação com outros 

jogadores ou necessitar de integrar num grupo ou partilhar espaço para realizar um dado 

objetivo. O Analyst (VIII) centra a sua atenção na resolução de problemas físicos, puzzles 

ou desafios mentais que exercitem e o desafiem. O Ghost (IX) favorece ações silenciosas, 

camuflagem, invisibilidade ou jogos de paciência e sombras que resultem na sua presença 

ser o máximo inexistente para as outras personagens e jogadores com os quais possa 

partilhar o jogo. O Hoarder (X) tem o objetivo principal de apanhar todo o tipo de objetos 

manipuláveis num videojogo e de procurar acumular o maior número de recursos, objetos, 

armas e dinheiro, entre outros objetos, tentando usar, vender ou desfazer-se do menor 
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número possível destes. O Dificulty Snob (XI) é caracterizado por uma rígida execução 

de qualquer videojogo segundo regras ou modos que aumentem a dificuldade de jogo. O 

Min/Maxer (XII) centra a sua experiência de jogo no cálculo, comparação estatística e 

preparação metódica da sua personagem, objetos manuseáveis ou base de comando. O 

Character Builder (XIII) especificamente concentra a sua atenção na gestão e elaboração 

da PC, seja pelos atributos físicos, os de combate ou por uma complexidade fantasiada. 

O Ultimate Evil Doer (XIV) centra-se numa experiência de jogo que não se restrinja com 

regras morais ou lógicas, experimentando qualquer tipo de ação e escolha, em qualquer  

contexto, geralmente com intenção humorística do ridículo ou para explorar o sistema de 

reação de uma personagem ou do ambiente de jogo face a uma ação não esperada. O 

White Knight (XV) procura emular comportamentos e escolhas benevolentes, justas, 

heroicas e de sacrifício em busca de um final feliz, de uma boa reputação ou de salvação 

de todas as personagens. O Apologist (XVI) favorece um seguimento do enredo ou uma 

coleção de vários videojogos que podem não ter o favor de críticos ou fãs, não descurando 

de experienciar tudo o que uma dada série ou franchising possa ter para jogar ou a viagem 

que uma personagem tem. 

 Um tipo de gameplay run que tem ganho uma forte visibilidade é a experiência 

profissionalizada de jogadores. Esta experiência pode referir-se a três tipos de jogadores 

profissionais: o jogador teste ou especializado que é convidado para promover ou auxiliar 

durante a produção de um dado videojogo; o jogador e blogger de vídeo, que grava em 

direto ou num modo editado a sua experiência de jogo que depois é exposta num dado 

sítio eletrónico de partilha de vídeos; e o atleta de desportos eletrónicos ou jogador de 

competição, que individual ou coletivamente participa em campeonatos patrocinados de 

um tipo de videojogo. Em todos estes casos a experiência do jogador e a sua execução é 

valorizada economicamente e, no caso do jogador blogger de vídeo e jogador de 

competição, altamente mediatizado (Bisceglio, 2015; Edwards, 2013; Hamari & Sjöblom, 

2017; Newman, 2004; Schreier, 2012; Wadeson, 2013).  

 

 

5.2. Objeto de estudo: Personagem de videojogo 

 

 Uma personagem de videojogo corresponde na sua essência a uma representação 

de uma pessoa ou corpo ficcional, que ou é controlada pelo indivíduo-jogador, que serve 

para permitir uma mediação entre o indivíduo-jogador e o mundo virtual, ou pelo software 



de inteligência-artificial do videojogo, podendo também ser uma manifestação incorpórea 

destas entidades no mundo virtual. A PC é considerada a personagem de videojogo 

principal cujas ações, decisões e discurso podem ser decididas pelo indivíduo-jogador. 

No caso em que mais que uma personagem de videojogo possa ser criada e controlada 

pelo indivíduo-jogador, geralmente, há uma distinção entre a personagem mais 

desenvolvida (main character) e as outras, consideradas personagens alternativas. As 

personagens secundárias constituem personagens que vão surgindo e associando-se ao 

enredo e controlo do indivíduo-jogador ao longo do jogo, no seu geral, não havendo 

grande controlo sobre o passado ou características destas personagens antes da sua adição 

à player party, grupo de personagens jogáveis que podem partilhar momentos de enredo 

e ação de jogo coletivamente. Todas as personagens que não estejam no controlo do 

indivíduo-jogador são consideradas de non-player character (NPC), ou personagens não 

jogáveis. Também em vez de uma personagem específica seja antes uma série de unidades 

de personagens que esteja ao controlo do indivíduo-jogador, geralmente sem diferenças 

visuais e de comportamento entre personagens do mesmo tipo. No caso de videojogos do 

subgénero Simulação de veículos o controlo é diretamente do veículo e não de uma dada 

personagem representada ou mesmo referida. Dentro das NPC, no geral utiliza-se a 

denominação de boss ou líder para designar uma NPC de comportamento agressivo que 

domina um dado espaço, ambiente, dungeon ou nível, sendo este tipo de personagens de 

jogo colocadas na sua maioria no fim de uma sequência de objetivos ou de um percurso, 

onde só com a sua superação é possível continuar o resto do jogo. O termo mob tende a 

caracterizar um conjunto numeroso de NPC de comportamento agressivo que são 

enfrentadas em grupo numa dada zona do ambiente de jogo (Adams, 2010; Salen & 

Zimmerman, 2004; Waggoner, 2009). 

 Em termos da sua representação visual uma personagem de videojogo pode ter 

vários tipos de manifestação. A mais usual é de uma figura com corpo completo ou parcial 

a três dimensões (3D) ou duas dimensões (2D), cuja visualização depende da perspetiva 

de jogabilidade do videojogo. Embora o conceito de avatar seja utilizado na literatura 

científica e alguns críticos para referir todo o tipo de personagens, há outros que utilizam 

o termo para referir apenas personagens que procuram representar o indivíduo-jogador, 

uma pessoa real ou personagem histórica. Quando é oferecida uma variedade de 

personagens pré-feitas à escolha e que depois podem ser alteradas ou personalizadas 

geralmente designam-se character templates ou character presets. Outro tipo de figura é 

o uso de imagens, pinturas, ícones ou thumbnails, procurando representar um retrato 
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pequeno, parcial e possivelmente estilizado da personagem. Algumas personagens podem 

ter uma representação física não corpórea, como um carro ou nave espacial (Adams, 2010; 

Cooper, 2007; Holzwarth, Janiszewski & Neumann, 2006; Meadows, 2008; Salen & 

Zimmerman, 2004; Waggoner, 2009). 

 A perspetiva gráfica com que vemos estas figuras está geralmente relacionada com 

a jogabilidade do videojogo. Quando a ação de videojogo é perspetivada na primeira 

pessoa (first-person perspective) o ponto de vista de jogo é geralmente a partir dos olhos, 

visor, ou câmara da PC ou cockpit de veículo, geralmente sendo visíveis os braços ou 

mãos com os objetos transportados no caso de um corpo ou o interior ou estrutura do 

veículo (Figura XII). Esta perspetiva de jogo propõe um tipo de imersão específica, ao 

procurar fazer com que o indivíduo-jogador sinta visualmente o mesmo que a personagem 

e aproximando-o, deste modo, à ação e enredo do jogo. A perspetiva em segunda pessoa 

(second-person perspective) é de todas a mais rara de se ver em videojogos, sendo que o 

indivíduo-jogador consegue apenas visualizar o jogo, as suas personagens jogáveis e a 

ação através de câmaras ou personagens secundárias, podendo ou constituir uma 

característica específica de jogabilidade ou uma mudança de perspetiva momentânea ou 

possível dentro das opções de jogo. O uso de perspetiva em segunda pessoa é geralmente 

associado aos subgéneros de Survival horror e Room escape, colocando o indivíduo-

jogador numa perspetiva de controlo que não lhe é inteiramente favorável. A perspetiva 

em terceira pessoa (third person perspective) já permite uma visualização completa da 

personagem em controlo, sendo que a câmara de jogo é geralmente posicionada atrás e 

ligeiramente acima da PC (Figura XIII). Esta perspetiva permite ter uma vista periférica 

do espaço em volta da PC, dando possibilidade de melhor dirigir os movimentos 

necessários no terreno digital e perceção de adversários. A perspetiva aérea (top-down) 

coloca a câmara de jogo acima da ação e é geralmente associada a videojogos do género 

de Estratégia (Figura XIV). O movimento de câmara do tipo scrolling implica uma 

perspetiva de ação de jogo que deslisa na horizontal, vertical e/ou num sentido frontal à 

PC, com indicadores imagéticos da direção em que o videojogo fluí, é muito utilizado em 

videojogos de gráficos de 2D, mas também com outros gráficos avançados, mas sempre 

numa planificação e perspetiva em 2D (Figura XV). Um videojogo pode permitir mais 

que uma perspetiva de ação e das personagens de jogo ou mesmo rotação de câmara de 

jogo a 360º (Adams, 2010; alovelyfeeling, 2016; daveyd, 2014; daveyd, Deathawk & 

fisk0, 2016; Deathawk, 2016; Salen & Zimmerman, 2004). 

 



 

Figura XII. Visualização screenshot do jogo Wolfenstein 3D (id Software, 1992), que ajudou a popularizar a 

utilização da perspetiva em primeira pessoa principalmente para jogos do Ação FPS, onde é visível apenas as mãos 

da personagem e uma imagem de género thumbnail no friso inferior. 

 

Figura XIII. Visualização screenshot do jogo Assassin’s Creed IV: Black Flag (Ubisoft Montreal, 2013), onde a 

jogabilidade é segundo uma câmara de jogo de perspetiva na terceira pessoa. 
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Figura XIV. Visualização screenshot, em pormenor, do jogo Anno 2070 (Blue Byte & Related Designs, 2011), 

onde o uso de perspetiva aérea é essencial para uma perceção que auxilie o bom planeamento urbano. 

 

Figura XV. Visualização screenshot do jogo Sonic the Hedgedog  (Sonic Team, 1991), cuja jogabilidade é 

direcionada para a direita, embora a ação também possa ser feita num sentido ascendente ou descente. 

 

 Segundo uma perspetiva de design de videojogo, as várias aparências ou variações 

da imagem principal que uma personagem pode ter designam-se de skins, peles, quando 



elas representam um todo completo (Figura XVI). Outros videojogos permitem uma 

personalização maior da personagem, tanto no seu rosto, corpo como roupa, sendo que 

alguns jogos tomam esta particularidade de customization como um aspeto que reforça o 

marketing do videojogo ou como elemento de jogabilidade pleno. Quando as várias peças 

de indumentário são separadas e podem ser escolhidas e equipadas numa dada 

personagem segundo a escolha estratégica ou estética do indivíduo-jogador estas podem 

ser roupa ou armadura, o termo mais usado, embora nem sempre aplicado a peças 

defensivamente práticas no seu desenho ou material (Figura XVII). Este último aspeto 

tem criado algum atrito entre críticos que apontam para a falta de realismo, outros que 

apontam para uma sobresexualização das personagens, principalmente as de corpo 

feminino, e os que tradicionalmente defendem uma fantasia de corpo e de personagem 

que por si deve romper com o real e o normalizado (Adams, 2010; Salen & Zimmerman, 

2004; Waggoner, 2009). 

 

 

Figura XVI. Imagem adaptada para visualização de quatro exemplos de skins para a personagem Batman em 

Batman: Arkham City (Rocksteady Studios, 2011), sendo possível verificar quatro modelos especificamente  

associados a outros trabalhos dentro do franchising da personagem de banda desenhada, visualmente distinguíveis 

entre si, mas essencialmente idênticos na estatura, formato e jogabilidade. 
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 Acessórios e utensílios podem também ser equipáveis se a jogabilidade e os 

designers assim o conceberem na produção do videojogo. Em alguns videojogos, se estes 

elementos forem apenas de significância estética, então versões exclusivas, DLC, add on 

ou mesmo um mercado interno ou semi-interno de jogo para disponibilização destes 

objetos. Principalmente entre jogadores de Simuladores pode haver a criação de um 

mercado independente deste tipo de objetos, dando aso a um tipo específico de 

jogabilidade emergente e um cruzamento entre economia virtual e real (Adams, 2010; 

Cooper, 2007; Salen & Zimmerman, 2004; Waggoner, 2009).  

 Em alguns videojogos, as personagens são caracterizadas também com medições 

estatísticas de aptidões e capacidades, podendo estas medidas serem padronizadas ou 

aleatorizadas por algum processo de sorteio de algoritmos, como num lançamento de um 

dado. Um dos principais indicadores reconhecidos em alguns dos videojogos é o nível da 

personagem, geralmente associado aos outros parâmetros que a caracterizam, esta 

característica é influenciada pela acumulação de experience points (XP), pontos de 

experiência jogo recebidos segundo a conclusão com sucesso de certas atividades ou 

eliminação de adversários. Os atributos correspondem a aspetos quantificados da PC 

(Figura XVIII), que servem uma função de cálculo estatístico para distinção de 

características naturais de personagens de videojogo, como por exemplo, vitalidade, 

 
Figura XVII. Imagem adaptada de visualização de cinco modelos de personagens do jogo Guild Wars 2 (ArenaNet, 

2012), onde é possível ver vários exemplos de indumentária que visualmente representa vários tipos de materiais, 

desde os mais duros aos mais leves, mas que são englobados no termo armaduras dentro do jogo. 



força, inteligência, agilidade, carisma, entre outras, e com a possibilidade de estes valores 

serem alterados ao longo do videojogo quer por decisões ou por desenvolvimento da 

personagem. Estes indicadores servem para um cálculo que diferencia a personagem ao 

mesmo tempo que condiciona a experiência de jogo. Já as habilidades (skills) referem a 

ações específicas ou efeitos passivos que facilitam e personalizam a experiência de jogo 

(Figura XVIII), podendo o seu desbloqueamento ao longo do jogo estar relacionado com 

o avanço de nível ou o decorrer da narrativa do jogo (Adams, 2010; Salen & Zimmerman, 

2004). 

 

 

 

Figura XVIII. Visualização screenshot, em pormenor, do jogo Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012), onde se pode visualizar 

o interface de personagem com a lista dos atributos na coluna do lado direito. O nome, nível e classe da personagem 

encontra-se descrito no canto superior do interface e o ícone de classe abaixo. No mesmo interface ainda podemos 

ver todo o equipamento, armas, utensílios e acessórios da personagem. O menu de habilidades relativas à classe, 

arma de combate e cultura da personagem, juntamente com os indicadores de pontos de vida e energia, está disposto 

em linha horizontal, centrada e na parte de baixo do ecrã.  
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 Algumas personagens podem sofrer um processo de maturação ou evolução com o 

aumento do nível, a execução de uma série de atividades específicas ou o decorrer da 

narrativa de jogo. Outras podem alcançar pelos mesmos meios opções de especialização 

de capacidades, geralmente associadas a um enfoque para tipos de experiências de jogo 

diferentes. Tanto as especializações como as habilidades e atributos de uma personagem 

podem estar dependentes ou serem alterados segundo um tipo de profissão, ofício ou 

classe, arquétipos que representam aptidões, estatutos e modos de interação com o 

ambiente, estruturando o modo de confrontação que o indivíduo-jogador pode executar e 

podendo ter consequências na interação social com outras personagens, no estatuto social 

do contexto de jogo ou mesmo no estatuto e estruturação de grupos de jogadores. Alguns 

videojogos apresentam também opções de atividades secundárias e complementares ao 

desenvolvimento da personagem, geralmente associadas à produção de armas, acessórios, 

roupa, armadura ou outro tipo de objetos que podem ser usados e relevantes para o 

sucesso da campanha (Adams, 2010; Salen & Zimmerman, 2004). 

 

 

5.3. Amostragem 

 

 Devido às características do objeto de estudo e ao interesse do estudo em ser tanto 

de exploratório como de descritivo em relação ao universo dos videojogos e suas 

personagens de videojogo, decidiu-se selecionar uma amostra não probabilística, no seu 

geral, intencional ou por julgamento e extensa. 

 Como o plano de investigação segue uma metodologia qualitativa e procura 

explorar um certo domínio da realidade social, de modo exploratório e descritivo, a 

prioridade da amostra não é a sua representabilidade da população, mas sim a 

possibilidade de generalização dos resultados em relação ao máximo possível do universo 

em estudo, logo não necessitando de certos tipos de tratamento estatístico, ou poderem 

mesmo ser impossíveis de ser tratadas segundo a aplicação de fórmulas estatísticas de 

cálculo, como, por exemplo, erro de amostragem (Coutinho, 2014; Rabelo s.d.). 

 

 A questão central que se coloca na análise compreensiva não é a definição de uma 

imensidade de sujeitos estatisticamente ‘representativos’, mas sim uma pequena dimensão de 
sujeitos ‘socialmente significativos’ reportando-os à diversidade das culturas, opiniões, expectativas 

e à unidade do género humano. 

(Guerra, 2006, p. 20) 



 

 Mesmo assim procurou-se compreender dentro de um tipo de amostragem não 

probabilística critérios que pudessem compreender tanto uma diversificação, como uma 

saturação empírica dos dados, visto que as amostras não probabilísticas tendem a seguir 

uma seleção de elementos da população com uma certa dependência do investigador, e a 

investigação dita científica procura sempre uma certa fiabilidade dos resultados e 

investigação em si (Guerra, 2006; Oliveira 2001). 

 O tipo de amostragem principal que se recorreu para a seleção de videojogos a 

observar e analisar foi a do tipo intencional ou por julgamento, que segue uma lógica de 

seleção segundo critérios deliberadamente escolhidos pelo investigador de modo a 

selecionar elementos da população com características sociais específicas, ou que são 

considerados boas fontes de informação precisa, isto é, relevância sociológica e 

investigacional. Este tipo de amostragem, muito usado em estudos qualitativos, sofre com 

grande evidência do risco de obter uma amostra viciada, isto principalmente se a seleção 

for inteiramente baseada nas preferências do investigador, construindo-se uma realidade 

controlada e hipotética (Mattar, 1996; Oliveira 2001; Rabelo s.d.). 

 De modo a colmatar estes potenciais erros de amostragem, para se conseguir ter 

uma amostra diversificada a nível das personagens de videojogo, e devido ao facto de não 

existirem listas ou amostragens relacionadas com o tipo de personagens de videojogo , 

procurou-se diminuir a aleatoriedade dos elementos com o auxílio de listas específicas 

dos vários géneros de videojogos, especificidades de mercado ou design e características 

críticas de personagens organizadas por órgãos de comunicação de informação e blogues 

específicos do âmbito dos videojogos e entretenimento, coleções de jogadores 

profissionais, referências documentadas em filmes, séries e vídeos documentário do 

universo e história dos videojogos, entre outras fontes. Assim compreende-se uma 

amostra que retenha videojogos com relevância histórica, videojogos reconhecidos por 

organizações especializadas na sua avaliação e difusão de especificidades, videojogos 

reconhecidos dentro dos indivíduos que os produzem e os jogam, e videojogos de 

relevância específica e sociocultural. Visto a seleção de amostra ter recorrido a listagens 

e rankings previamente constituídos por outros pesquisadores, podemos considerar que a 

amostragem intencional foi auxiliada por um tipo de amostragem por conveniênc ia 

selecionada segundo critérios concebidos pelo investigador de modo a compreender as 

necessidades empíricas e sociológicas da amostra (Coutinho, 2014; Guerra, 2006). 
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 Assim sendo, a recolha de elementos para construção de uma amostra realizou-se 

segundo as seguintes fontes: (I) filmes documentário ou séries documentais (Ahoy, 2015; 

Brisbois, 2007a, 2007b; Carr, 2004; Dwyer & Neill, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 

2014f; Eckles, 2007; Kalia, 2013; Lau, 2007a, 2007b; Snead, 2014); (II) listas, seleções 

de videojogos e videojogos premiados, de organizações de informação de videojogos e 

entretenimento (WatchMojo; Gamespot; IGN; Eurogamer); (III) listas de videojogos 

nomeados e vencedores de prémios (BAFTA Interactive Entertainment Awards; British 

Academy Video Games Awards; Game Critics Awards; Game Developers Choice 

Awards; Independent Games Festival; Inside Gaming Awards; Interactive Achievement 

Awards; Spotlight Awards; The Game Awards e Walk of Game); (IV) videojogos 

selecionados ou comentados em blogs de informação sobre videojogos 

(Gamesforchange.org; videogameartstyles.tumblr.com; Gamasutra; Kotaku); (V) 

videojogos selecionados por canais de Youtube de observação de reação de pessoas (Fine 

Brothers Entertainment; REACT), ou de jogadores profissionais (Pewdiepie, 

Jacksepticeye; Markiplier; World of Longplays). 

 A necessidade de recorrer a toda esta variedade de fontes não serve apenas para 

responder a uma necessidade sociológica de diversificação da amostra a estudar, mas 

também para obter uma amostra extensa que consiga ser saturada com o máximo de tipos 

de personagens de videojogo e representações identitárias. Conseguindo assim constituir -

se uma amostra de cerca de 1248 videojogos: 438 videojogos de Ação; 110 videojogos 

de Aventura; 142 videojogos de Ação-aventura; 204 videojogos de RPG; 184 videojogos 

de Simulação; 74 videojogos de Estratégia; 35 videojogos de MMO; 61 videojogos de 

outros géneros (Anexo II). Deste modo considerou-se que a validade externa dos 

resultados não se encontrava comprometida, ao procurar diminuir as condições que 

afetem a extensão da amostra, desvios derivados dos gostos pessoais e posições sociais 

do observador, e a generalização dos resultados da investigação (Coutinho, 2014). 

Para além dos critérios de amostragem acima descritos, os videojogos da amostra 

foram submetidos a observação segundo os seguintes critérios concebidos por julgamento 

do investigador: 

a) Os videojogos foram jogados ou observados através de recurso a vídeos em sítios 

eletrónicos de partilha de vídeos (Youtube, Vimeo e Twitch), tendo sido observado toda a 

campanha/história principal até à apresentação de créditos finais, ou, em caso de 

videojogos de multijogador ou de jogabilidade aberta, isto é, cujo final ou história 



principal não têm um fim definido ou que não tenham uma narrativa linear e fechada, o 

momento de observação teve uma duração de entre 4 a 6 horas de jogo; 

a1) No caso de observação através de vídeos partilhados por outros jogadores, a seleção 

de vídeos obedeceu aos critérios acima mencionados; 

a2) No caso em que a distribuição do videojogo é realizada em modo episódico a sua 

consideração para efeitos de observação e análise considerou o videojogo como completo 

ou com todos os episódios, ou por temporada (quando definido pelos produtores), sendo 

que para tais videojogos serem considerados completos eles tinham que estar 

completamente distribuídos e a totalidade dos episódios poder ser observada e analisada.  

b) Não fez parte dos critérios de seleção a plataforma, consola, ou dispositivo hardware 

em que o videojogo é distribuído, sendo tais características apenas relevantes nos casos 

de alguns dos videojogos poder ter sido apontado por fontes como tendo mais problemas 

ou erros de programação numa das plataformas em que foi distribuído, sendo que neste 

caso se procurou experienciar o videojogo pelo meio indicado como o que apresenta 

menos erros; 

b1) No caso de a plataforma, consola, ou dispositivo hardware em que o videojogo é 

distribuído não se encontrar disponível por razões de descontinuidade de produção 

recorreu-se a emuladores, software que simulam o software de um outro equipamento 

hardware diferente, para permitir a experienciação do videojogo.  

c) Qualquer tipo de reprodução da versão de algum videojogo sobre uma nova plataforma, 

consola, ou dispositivo hardware em que o videojogo é distribuído, ou com uma 

atualização de software, esta versão do videojogo só foi considerada para observação e 

análise na condição de ela conter um acréscimo do conteúdo principal do videojogo ou a 

versão ser de mais fácil acesso do que a versão original; 

c1) No caso em que o conteúdo original do videojogo foi alterado, excetuando razões de 

correção (em caso de erros de tradução, ou de programação) este tipo de versão do 

videojogo foi observada e analisada, mas não substituiu a observação e análise da versão 

original ou não alterada; 

c2) No caso da existência de uma edição especial do videojogo com conteúdo adicional, 

em que não há alteração do conteúdo da versão original, excetuando por razões de 

correção, a escolha de observação e análise desta versão ao invés da original seguiu as 

condições da alínea c; 

c3) No caso de a versão original de um videojogo ter sido editada em duas ou mais versões 

complementares, estas foram tidas em conta como videojogos independentes quando o 
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seu conteúdo narrativo era considerado distinto entre as versões ou como um videojogo 

único caso não existisse alteração da campanha/história principal, tendo neste último caso 

a seleção entre qual das versões observar e analisar partido da escolha do investigador. 

d) Para efeitos de amostra a estudar não se incluem na seleção expansões, DLC, add ons 

ou mods de videojogos; 

d1) No entanto, caso estes tipos de alteração ao conteúdo original do jogo proporcionem 

uma alteração às possibilidades de personalização da(s) PC ou adicionar mais uma PC, 

estes elementos foram considerados para observação e análise, tendo, no entanto, o 

videojogo original mantido a sua natureza de independente a estes. 
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CAPÍTULO 6. Observação: Estrutura da recolha de dados  

 

 Como anteriormente referido, recorreu-se à técnica de observação para recolher 

dados acerca das personagens de videojogo. Este processo de recolha de informações 

pertinentes e percetíveis envolve uma forte preocupação com o envolvimento e grau de 

interferência do observador no espaço da ação e atores a estudar, mas devido ao fator de 

interação e jogabilidade que são fatores necessários na concepção e experienciação de um 

videojogo, esta técnica de recolha de informação teve que ser refletida e concebida de 

modo a respeitar e ter em consideração que os dados não podiam ser observados sem ter 

a interveniência ou de um indivíduo-jogador ou do próprio investigador, que teria que ter 

um tipo de participação diferente ao conceptualizado na maior parte das metodologias de 

investigação científica, constituindo assim um instrumento não estandardizado. Assim o 

papel do investigador teve que ser forçosamente de participante-observador, no sentido 

de ter que participar e entrar no espaço e situação a observar para depois observar, nos 

momentos de observação em que se procurou experienciar o videojogo por si mesmo, e 

ao mesmo tempo o de observador simples nos momentos de observação de vídeos e 

imagens de videojogos (Coutinho, 2014; Given, 2008; Ketèle & Roegiers, 1993; 

Marvasti, 2004). 

 Os vários momentos de observação podem ser ainda divididos em momentos de 

observação direta, em que se procedeu a participativamente observar os videojogos, e de 

observação mediada ou indireta, pelo uso de vídeos e fotografias screenshot. Em ambos 

os casos a observação foi de natureza não obstrutiva ou não-reativa, no sentido de que a 

tarefa de observação não foi percecionada pelos intervenientes. Para todos os efeitos a 

interação que se realizou entre o investigador e o objeto de estudo nos casos de observação 

direta é tida como necessária e sem nenhuma perturbação na naturalidade dos atores 

virtuais e os humanos (Coutinho, 2014; Given, 2008; Ketèle & Roegiers, 1993). 

 A escolha de recorrer a vídeos para a observação de videojogos surgiu da 

impossibilidade e dificuldade em obter os elementos de amostra e os dispositivos 

eletrónicos para os quais eles foram distribuídos, por um lado por questões de custo 

financeiro que tais recursos necessitam, quer pelas dificuldades de organizar e observar 

diretamente um indivíduo-jogador em tempo real todos ou alguns dos videojogos 

selecionados, quer pela dependência das capacidades de interação do observador quando 

em observação direta. O fator de se poder efetuar observação que não estava condicionada 

a uma recolha de dados imediata e condicionada pelo período de atividade do investigador 



ou do indivíduo-jogador possibilitou uma melhor acumulação de informação assim como 

a possibilidade de regressar e verificar a codificação ou os dados recolhidos, diminuindo 

a exigência de atenção por parte do observador (Ketèle & Roegiers, 1993). 

 De modo a respeitar a recolha de um máximo de dados possíveis sem perder a 

clareza do objetivo de estudo, optou-se por realizar uma observação do tipo 

semiestruturada ou semiaberta, no sentido em conceber uma grelha de observação com 

campos e variáveis específicas a verificar e observar, mas concedendo espaço de anotação 

de dados adicionais relevantes à codificação e tratamento de dados, podendo assim captar 

algo mais que pudesse não ter sido conceptualizado na construção do método de recolha  

(Coutinho, 2014; Given, 2008; Ketèle & Roegiers, 1993). 

 Assim, segundo Coutinho (2014), esta técnica de recolha de dados constitui um 

processo de investigação científica, a notação, no sentido de apontar características do 

objeto de estudo de uma forma de registos breves, e uma descrição parcial, no sentido de 

conferir algum espaço para anotações de observação de modo a se poder captar aspetos 

em maior profundidade do que a grelha de observação permite. 

 De modo a avaliar a estabilidade ou fiabilidade do observador recorreu-se a um 

reteste de notação de um mesmo videojogo, neste caso entre o primeiro videojogo 

observado (Pong) e o último videojogo analisado (Pokémon Go). Assim verificou-se e 

validou-se a posteriori a existência de diferenças nos modos de registar as anotações, isto 

é, a validade de conteúdo, e ao mesmo tempo, de um certo modo, a correspondência entre 

as observações e a grelha de observação, validade interna (Coutinho, 2014; Ketèle & 

Roegiers, 1993).  

 A grelha de observação (Anexo I) constitui uma escala nominal, no sentido de 

permitir apenas uma quantificação do número de ocorrências dos aspetos em cada 

categoria dentro da amostra, pois as variáveis consideradas são qualitativas ou 

categóricas. As variáveis concebidas na grelha são ou politónicas, envolvendo mais do 

que duas categorias, e dicotómicas, apresentando apenas duas categorias. 

 A grelha está dividia entre 5 grandes grupos temáticos. O primeiro, sobre a PC, é 

relativa a penas à categoria de quantidade de personagens disponíveis de jogar, entre uma 

única ou várias. O segundo grupo centra-se em aspetos visuais da PC, aspetos corporais, 

de imagem da PC e de objetos elementos visuais associados à PC. Como ponto inic ia l 

considerou-se o facto de ser visível ou não o corpo da PC, pode este ser visível de modo 

completo ou parcial, ou ser invisível. A possibilidade de a personagem ser completamente 

inexistente é inconcebível, visto que qualquer videojogo considera o jogador de uma 
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perspetiva de possível interação com o mundo virtual do videojogo, seja em primeira ou 

terceira perspetiva. Não foi considerado como parte de corpo parcialmente visível o uso 

de uma imagem de pulso e mão como forma de cursor para manipulação do monitor de 

vídeo, embora tal proporcione várias formas de manifestação da ação do indivíduo -

jogador no ambiente virtual. Os vários aspetos corporais (fisiologia, tom de pele, cabelo, 

rosto e outros aspetos fisiológicos imagéticos) foram tidos como tendo expressão fixa, ou 

seja, inalterável, e alterável, modificável, segundo a vontade e objetivos do indivíduo -

jogador. Os aspetos alienígenas ou estranhos à fisiologia humana foram considerados 

dentro do resto dos aspetos corporais, mas procurou-se registar a sua presença, sendo as 

variáveis de ausentes ou presentes no videojogo, isto especificamente à PC. Por último, 

dentro dos aspetos visuais temos a roupa, armadura, acessórios, armas e outros objetos 

associados à PC, que podem ser tidos como objetos virtuais singulares ou como skins, 

objetos não-físicos de função estética; estes elementos, se presentes, foram considerados 

como fixos, se inalteráveis, ou alteráveis, ou então ausentes da representação da PC. 

 O facto de que nem todas as personagens de videojogo terem expressão visual e 

corpórea levou a uma preocupação de compreender na observação categorias percetíveis 

mas que não dependessem da exposição do corpo e elementos visuais das PC. Assim, o 

terceiro grupo de categorias corresponde a elementos discursivos e psicológicos da PC. 

O facto de PC produzir discurso ou ser “muda” e o facto de o indivíduo-jogador ter 

possibilidade de escolher o que responder e questionar numa dada conversa ou interação 

entre personagens virtuais foram considerados ou ausentes ou presentes do videojogo. Já 

o tom de voz da PC constituiu-se pelas variáveis fixo ou alterável, no caso de existir 

expressão oral de algum tipo de discurso, e a variável ausente, no caso de a expressão 

discursiva ser apenas escrita e não audível. 

 O quarto grupo constituí a notação de aspetos relativos à PC, desde o seu passado, 

família e relações pessoais, a questões de género, capacidades, atividades pessoais, entre 

outras, geralmente apresentadas na construção inicial da PC. Os atributos e o ofício, 

profissão ou especialidade da PC, não sendo aspetos necessários de uma personagem de 

videojogo foram considerados segundo as variáveis fixos, aleatórios, se escolhidos pelo 

software de modo arbitrário ou selecionado por modo de lançamento de dados ou outro 

modo de aleatorização dos atributos, alteráveis ou ausentes. As mesmas variáveis foram 

tidas em conta na categoria de objetos iniciais de jogo, que se refere a objetos herdado s 

ou associados à PC desde o início do videojogo. As categorias de relacionamentos 

pessoais, família ou pertença a grupos, passado da PC e ainda as habilidades desta foram 



constituídas segundo as mesmas variáveis de fixas, alteráveis e ausentes. O género 

tornou-se uma categoria de difícil consideração para observação. Tal como já refletido, 

este aspeto identitário nem sempre é visível e a sua realização e representação dependeria 

em muito das possibilidades que os produtores disponibilizaram no jogo quer dentro da 

construção da PC como nas referências ou possibilidades de performance de género 

dentro do videojogo. Assim, compreendeu-se o género como fixo quando a PC discursiva, 

comportamental e/ou imageticamente demonstrava aspetos socialmente associados a 

masculinidade e feminidade que não eram resultado de ações do indivíduo-jogador, ou 

quando o género era afirmado/confirmado durante o videojogo sem que o indivíduo -

jogador tivesse algum modo de escolha ou possibilidade de alteração. No caso em que 

esta última oportunidade existisse então considerou-se existente a variável alterável. Por 

último, no caso de não ser percetível ou não ser conceptualizado na PC tomou-se a 

variável indiscernível ou inexistente. 

 No último grupo temos outros aspetos que podem ser consideramos como uma 

extensão da PC ou aspetos que demonstrem ou interrompam a imersão do indivíduo -

jogador no espaço virtual e a sua relação de extensão de self com a PC. Assim, os 

elementos adicionais controlados pelo indivíduo-jogador ou pela PC constituem todas as 

unidades de jogo ou objetos passiveis de serem acumuladas e orientadas para agir ou 

realizar uma certa ação, e as mudanças físicas e sociais que o indivíduo-jogador através 

da PC realize no mundo virtual e outras personagens foram consideradas segundo as 

variáveis de ausentes, presentes e alteráveis ou presentes e fixas. Estas variáveis foram 

especificamente referidas como presentes para diferenciar que não era a escolha de visual 

ou de grupos a que pertencem, sendo apenas escolhidas ou inalteráveis em termos da sua 

associação ao indivíduo-jogador e/ou PC. Para além destas categorias, tomou-se a atenção 

em anotar quaisquer aspetos ou momentos que interrompam a experiência de jogo de um 

modo a fazer o indivíduo-jogador refletir ou consciencializar-se sobre o seu estatuto como 

o Outro fora do espaço virtual, sendo que não se considerou a introdução e explicação 

dos controlos do jogo e referências a teclas e menus de jogo, com a exceção de quando 

tal referência vá para além da mera apresentação dos comandos a longo de uma primeira 

fase introdutória ou tutorial do videojogo, sendo as variáveis em que a categoria é 

compreendida como ausente ou presente. 

 Todas as categorias da grelha estruturada contêm um campo de anotação de outras 

observações e reflexões relevantes para a compreensão daquele aspeto do videojogo ou 

para informações adicionais, de modo a possibilitar uma recolha de dados semiaberta, 
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como já referido. Para além disto foi considerado um momento final de observações 

adicionais que constituísse um espaço de anotação de informação que não estivesse 

relacionada com as categorias pré-concebidas, abrindo ainda mais espaço para a recolha 

de dados que possam não ter sido considerados na construção da grelha de observação. 

 De modo a precisar somente no objetivo de pesquisa e para minimizar a influênc ia 

do investigador retirou-se qualquer registo ou procura de diferenciar culturalmente os 

videojogos, isto porque a análise cultural necessita de um certo grau de abstração mental 

das varias ideias e preconceitos socioculturais ocidentais que estão inerentes ao 

investigador, assim como um estudo antropológico ou cultural envolveria uma maior e 

mais detalhada pesquisa sobre o objeto de estudo e as suas diferenciações regionais de 

produção e comercialização, aspetos que não se enquadram no plano de pesquisa. Visto 

isto, não foi tido como elemento para análise, de igual modo, o estatuto social da PC, 

visto que isso necessitaria também de uma análise sociocultural do contexto virtual em 

que a personagem se insere. 

 Do mesmo modo o desvio da investigação para as possibilidades de decisão e 

performance morais e/ou éticas da PC no videojogo não foram tidas em conta, por esse 

estudo envolver uma pesquisa e análise ideológica que ainda que relacionadas com a 

identidade pertencem mais precisa nos dados a recolher e na revisão teórica a ter em 

conta, resultando numa problemática diferente à proposta nesta investigação. 

 Embora também relevantes e possíveis de constituírem dados recolhidos segundo 

uma metodologia semiótica, a banda sonora, efeitos sonoros ambientes e tons de voz não 

foram considerados para recolha de dados e análise, devido a uma semelhante necessidade 

de preparação e familiarização investigacional com a natureza, fatores e efeitos deste tipo 

de dados. 

 A recolha de dados e análise da qualidade da inteligência artificial foi igualmente 

posta de lado, pois o foco deste estudo não se encontra na dinâmica de interação entre o 

videojogo e o indivíduo-jogador. 

 Devido ao objetivo central ser o estudo da relação de extensão de identidade que o 

indivíduo-jogador tem através de uma personagem de videojogo e o facto de que nem 

todos os videojogos permitem uma comunicação entre os vários jogadores, geralmente 

em ambientes de jogo online, escolheu-se não ter em consideração para efeito de pesquisa 

os aspetos de socialização entre jogadores dentro de um videojogo através de personagens 

de videojogo, pretendendo assim uma generalização dos resultados do estudo a todas as 

personagens de videojogo em termos de aspetos de igualdade. No entanto a possibilidade 



de realização de discurso em espaço de chat ou diretamente no mundo virtual através da 

personagem de videojogo foi tido em conta como sendo prova da existência de um tipo 

específico de capacidade discursiva da personagem. 

 De um último ponto de vista, foi tido em conta para efeitos de observação a presença 

ou ausência e a possibilidade de alteração da maior parte dos aspetos observados e não a 

sua qualidade, a variedade de opções que foram fornecidas ou o grau de possibilidade de 

apropriação do indivíduo-jogador da PC. Assim, apenas importa recolher informações 

acerca do poder agêntico do indivíduo-jogador, isto é, da capacidade e possibilidades de 

alteração da PC e das formas de representação visual e discursiva que o indivíduo-jogador 

tem em relação à PC. 
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CAPÍTULO 7. Categorias de análise 

 

 

Com o resultado do processo de observação foi possível captar uma larga 

quantidade de dados, de informação em relação às personagens de videojogos, onde numa 

faze de redução de dados se tornou possível a identificação de conjuntos de características 

padrões em termos das personagens, o que resultou numa codificação de quatro categorias 

essenciais, sete subcategorias e mais uma categoria secundária de personagens de 

videojogos. 

Em primeiro temos o tipo de personagem A, Fixa, no sentido de tanto as suas 

características visuais de corpo, rosto e armadura e o seu discurso, personalidade e aspetos 

biográficos de passado e relações sociais e familiares serem inalteráveis, portanto fixos. 

Este tipo de personagem pode ser considerado como subdividido em três subtipos. O tipo 

A1, é uma personagem ou dupla de personagens consideradas principais, protagonistas 

do jogo e da narrativa essencial de um videojogo, não havendo qualquer possibilidade de 

personalização visual, de discurso, psicologia e vida, verificável em videojogos como 

Uncharted: Drake’s Fortune (Naughty Dog, 2007), Bayonetta (PlatinumGames, 2009) e 

Brothers: A Tale of Two Sons (Starbreeze Studios, 2013). O tipo A2 segue a mesma matriz 

da personagem de tipo A1, somente diferenciando na natureza da sua fisiologia, que não 

apresentando uma morfologia antropomórfica, como em kami (Clover Studio, 2006) e 

Pac-Man (Namco, 1980), entre outros exemplos. Para completar estes subtipos de 

personagem fixa temos a personagem A3, que na verdade corresponde a uma pluralidade 

de personagens que podem constituir uma PC por opção do indivíduo jogador ou porque 

a narrativa do videojogo assim obriga, mas cujas características visuais, discursivas, 

psicológicas e biográficas estão fora do controlo e personalização do indivíduo-jogador, 

tal como se pode observar em Street Fighter II: The World Warrior (Capcom, 1991) e 

Tales of the Abyss (Namco Tales Studio, 2005), por exemplo. 

 No extremo oposto em termos de possibilidade de extensão de self por apropriação 

temos o tipo de personagem B, Personalizada. A possibilidade de alterar quer aspetos 

visuais, como aspetos sociais, pessoais e discursivos da personagem permitem uma maior 

exploração de experiências, discursos e performances digitais, como no caso de Dragon 

Age: Inquisition (Bioware Edmonton, 2014), Fable II (Lionhead Studios, 2008), EVE 

Online (CCP Games, 2003), entre outros. 



 As personagens do Tipo C, Mistas, têm esta designação devido às possibilidades de 

alteração de apenas alguns elementos característicos ou à sua omissão de alguns 

elementos identitários, necessitando uma subdivisão que evidencie este tipo de 

combinações na sua diversificação. As personagens do tipo C1, apresentam 

possibilidades de alteração de elementos visuais, rosto, corpo e/ou armadura, mas não 

apresentando a mesma liberdade de escolha em termos de opções de discurso, 

performances específicas e aspetos biográficos e relacionais da personagem, como, por 

exemplo, em Diablo II (Blizzard North, 2000) e Final Fantasy XIII: Lightning Returns 

(Square Enix 1st Production Department, 2013). Já as personagens do tipo C2 são o 

oposto, existindo uma possibilidade de escolher entre opções de discurso e a construção 

de traços de personalidade e de relacionamentos presentes e passados da personagem ao 

longo do jogo, mas tendo todos os aspetos visuais fixos, como verificável em 1979 

Revolution: Black Friday (iNK Stories, 2016) e Game of Thrones: A Telltale Series 

(Telltale Games, 2014-2015), entre outros exemplos. 

 Também incluído neste tipo de personagens mistas, as personagens de tipo C3 e C4 

apresentam uma omissão dos aspetos discursivos e aspetos visuais respetivamente. A 

presença da personagem e as suas ações não são estranhas ao contexto virtual, no sentido 

de as personagens ou reagirem a um discurso inacessível ao indivíduo-jogador ou 

continuarem a narrativa como se a personagem esteja em silêncio, no caso de personagens 

do tipo C3, observáveis em videojogos como The Stanley Parable (Galatic Café, 2013) e 

Pokémon Blue (Game Frak, 1996), ou quando a revelação da aparência é barrada ou pela 

experiência de jogabilidade em si, como em videojogos em que a ação se dá em primeira 

perspetiva, ou por elementos de jogo como veículos e armadura, no caso de personagens 

do tipo C4, como em Halo: Comabt Evolved (Bungie, 2001) e Need For Speed (Ghost 

Games, 2015). 

 Já na possibilidade de não haver qualquer referência visual, discursiva, psicológica 

e contextual ao modo como o indivíduo-jogador opera as suas ações no mundo virtua l 

podemos designar esta personagem como tipo D, Invisível ou Omissa. Com estas 

personagens, ainda que sejam executadas ações sobre outras personagens ou no mundo 

virtual em si e algumas destas ações obtenham reações por parte de personagens de jogo 

ou do ambiente virtual, não há qualquer referência à necessidade de existência de corpo, 

veículo, ou referências psicológicas, biográficas ou discursivas em relação à manifestação 

da PC, como nos casos de Black & White (Lionhead Studios, 2001) e Banished (Shining 

Rock Software, 2014). 
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 No caso destes três tipos de personagens, C3, C4 e D, a inexistência de referências 

identitárias, ainda que não permitem uma personalização digital, constituem um vazio 

mais ou menos definido que pode ser preenchido por quaisquer significados e histórias 

que o indivíduo-jogador pode construir imaginariamente ou associar em termos do 

comportamento e ações tidas dentro do contexto de jogo, podendo assim ser ainda 

relevantes na constituição de uma experiência de performances de identidade em 

ambiente virtual de videojogos. 

 Por fim, um outro tipo de personagens pode ser identificado, mas contendo um 

papel secundário e independente dos outros tipos de personagens, pois estas personagens 

Plutão, do tipo E, são uma extensão da PC e da sua ação no mundo virtual, na interação 

com outras personagens de jogo e na superação de desafios de videojogo. Ainda que não 

constituindo a PC em si, devido à sua produção, desenvolvimento e gestão ser pela ação 

do indivíduo-jogador através da PC elas podem se assumidas como uma extensão da 

personagem de jogo e, por conseguinte, do indivíduo jogador, sendo a sua designação 

relativa ao modo coletivo da sua aquisição ou organização, como, por exemplo, em Best 

Fiends (Seriously Digital Entertainment, 2014) e Nintendogs (Nintendo EAD, 2005) entre 

outros exemplos. 

 

Quadro II. Quadro resumo dos tipos de personagens de videojogos. 

Categoria Denominação Características Exemplos 

A A1 Fixa - Personagem principal ▪ Corpo, rosto e armadura visíveis e fixos; 

▪ Discurso, personalidade e vida fixos. 

o Tom Clancy’s 

Splinter Cell; 

o The Last of Us. 

A2 Fixa - Mascote ou Animal ▪ Corpo não antropomórfico visível e 

fixos; 

▪ Discurso, personalidade e vida fixos. 

o Ecco the 

Dolphin; 

o Spyro the 

Dragon. 

A3 Fixa - Party ou Ensemble ▪ Três ou mais personagens jogáveis ou 

selecionáveis; 

▪ Corpos, rostos e armaduras visíveis e 

fixos; 

▪ Discursos, personalidades e vidas fixos. 

o Overwatch; 

o Thomas Was 

Alone. 

B Personalizada ▪ Corpo, rosto e/ou armadura visíveis e 

alteráveis; 

▪ Discurso, personalidade e vida presentes 

e alteráveis. 

o Mass Effect; 

o Destiny. 



C C1 Misto - Corpo, rosto e 

armadura 

▪ Corpo, rosto e/ou armadura alteráveis; 

▪ Discurso, personalidade e vida fixos. 

o The 

Technomancer; 

o Tony Hawk’s  

Pro Skater 2. 

C2 Misto - Discurso, 

personalidade e vida 

▪ Corpo, rosto e armadura fixos. 

▪ Discurso, personalidade e vida presentes 

e alteráveis 

o Beyond: Two 

Souls; 

o Coming Out  

On Top 

C3 Misto - Mudo ou silencioso ▪ Corpo, rosto e armadura presentes; 

▪ As outras personagens apresentam 

discurso e reagem verbalmente à PC; 

▪ PC com discurso não presente. 

o Gone Home; 

o Half-life. 

C4 Misto – Tapado ou fora da 

vista 

▪ Corpo, rosto ou referências corporais  

existentes e escondidas, tapadas por 

armadura, veículo ou perspetiva de jogo. 

o Terminal 

Velocity; 

o Portal. 

D Invisível ou omisso ▪ Corpo, rosto ou qualquer tipo de 

referência corporal não presentes; 

▪ Discurso, personalidade ou referências 

biográficas não presentes; 

o Bejweled 3; 

o Cities: 

Skylines. 

E Plutão ▪ Conjunto de personagens ou unidades de 

jogo controladas ou organizadas em 

grupo, usadas como extensão da ação e 

visão da PC para com outras personagens 

e mundo; 

▪ Conjunto de personagens ou unidades de 

jogo controladas, cujo desenvolvimento 

ou produção em número estratégico seja 

necessário para resolução de desafios de 

jogo.  

o FIFA 15; 

o This Is The 

Police. 

 

 Ainda que não relevantes para contexto de investigação qualitativa, os números de 

personagens foram sendo apontadas de modo a dar um mapa geral de como se 

encontravam distribuídas na amostra, sendo interessante pensar nos géneros de 

videojogos e na expressão de cada tipo de personagem, no sentido de destacar o tipo de 

experiência a que elas estão associadas. As personagens do tipo A são as com maior 

número de expressão em toda a amostra, sendo mais identificadas personagens deste tipo 

em videojogos do género de Ação, o que podemos inferir estar relacionado com a forte 

ênfase em desafios e confrontações virtuais em vez de experiência de imersão identitá r ia, 
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sendo os subtipos A1 e A2 em especial mais identificadas em videojogos de subgénero 

Plataforma. As personagens do tipo A2 constituem as personagns de menor expressão em 

toda a amostra, o que revela uma maior tendência para uma personagem humana ou mais 

aproximada de arquétipos de humanidade em termos fisiológicos. As personagens do 

subtipo A3 são mais presentes em videojogos do género Action RPG, associadas à 

mecânica de jogo do sistema de party, e a videojogos de Simulação de desportos 

coletivos, onde o indivíduo-jogador necessita de passar de uma personagem para outra de 

modo a controlar o jogo. 

 As personagens do tipo B têm uma expressão fortemente marcada nos videojogos 

de MMO, em especial os MMORPG, embora também sejam possíveis de verificar em 

outros géneros, como o RPG e a Simulação. Deste modo, podemos inferir que a expressão 

de personagens de tipo B está associada a experiências de jogo centradas na 

personalização ou experienciação de aspetos do ser humano em contextos ficcionais ou 

de imitação da realidade. 

 De expressão mais ou menos equilibrada de personagens do tipo C temos os 

subgéneros de Action RPG e Shooter, tendo estes subgéneros uma especial expressão de 

personagens dos subtipos C1 e C4 respetivamente. As personagens do subtipo C2 têm a 

menor expressão na amostra, a seguir às personagens do tipo A2, sendo os videojogos de 

Simulação de vida artificial, especialmente de romances, e os de Ficção interativa onde 

se verificam mais, evidenciando uma maior tendência para a narrativa ou a interação entre 

personagens de jogo. A maior expressão de personagens de subtipo C3 é tanto em 

videojogos de Ação, onde não é considerado a necessidade de resposta da personagem 

para a narrativa ou contexto de jogo, ou então nos videojogos de Survival horror, onde 

este tipo de experiência de silêncio fortalece as sensações de suspence e surpresa. 

 Nos videojogos do género de Estratégia RTS verifica-se a maior expressão de 

personagens dos tipos D e E, que destacam uma experiência taticamente afastada da ação 

o suficiente para a planear e uma distribuição de funções por parte de outras personagens 

secundárias. Os jogos de Simulação, em especial os de construção de cidades e gestão de 

negócios também verificam uma expressão forte deste tipo de personagens, associadas a 

uma experiência de controlo e desenvolvimento de extensões materiais digitais da PC. 

 A quantificação numérica dos vários tipos de personagens torna-se difícil devido às 

possíveis configurações de mais de um subtipo de personagem num videojogo que os 

subtipos C podem ter, ou a não exclusividade que os tipos A, B, C e D têm com 

personagens do tipo E, o que em si não permite classificar estas categorias como tendo 



exclusão mútua. Assim, no caso de Dead Space (EA Redwood Shores, 2008), por 

exemplo, a falta de discurso e a impossibilidade de identificarmos como a PC é 

visualmente pode levar a uma identificação da personagem tanto como de subtipo C3 

como de C4, efetivamente uma personagem mista, tipo C. Ou ainda o exemplo de 

videojogos como Pokémon X (Game Freak, 2013), em que existe uma opção de escolha 

de sexo de personagens, corpos e roupas distintos, sem, no entanto, ter uma expressão 

discursiva acessível ao indivíduo-jogador, sendo assim tanto do subtipo C1 e C3, mas 

também se pode verificar que há um controlo necessário e central das personagens 

epónimas, pokémons, que constituem assim personagens do tipo E. 

 Mas no caso de videojogos em que a PC demonstre características de dois tipos de 

personagens de possibilidades de liberdade de personalização distintas, a personagem foi 

categorizada segundo o tipo de personagem com maior liberdade de extensão de self. 

Como, por exemplo, no caso do videojogo Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard (Atlus 

& Lancarse, 2008), a PC não pode ser considerada do tipo B e do subtipo A3; embora 

exista um sistema de party, em que outras personagens são controladas pelo indivíduo 

jogador ao longo do jogo, o facto de a personagem principal de jogo ser completamente 

personalizável em termos visuais e pessoais dá uma maior ênfase em termos de 

performance digital completamente livre, dentro do contexto de jogo. 

Assim, em termos de hierarquização de personagens, ao centrarmo-nos na 

experiência de extensão de self por personalização podemos colocar num extremo o tipo 

B que se subdivide em C1 e C2. Os subtipos C4 e C3 têm uma relevância hieárquica 

relativamente inferior à liberdade de concretização digital de personalização da PC. E por 

fim os tipos D e A, de modo separado e hierarquicamente distintos apresentam 

possibilidades de apropriação inferiores, sendo as personagens do tipo A as mais 

inferiores na hierarquicamente. As personagens do tipo E, devido à sua natureza de 

independência da PC não são consideradas dentro desta organização da tipologia 

(Quadro III). 
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Quadro III. Esquema de hierarquização dos tipos de personagens em termos da liberdade de personalização 

conferida ao indivíduo-jogador 

  

 

 

7.1. Outros elementos relevantes 

 

Para além da identificação desta tipologia de personagens de videojogos outros 

aspetos foram sendo anotados em observação e devem constar da reflexão tida em análise. 

Em primeiro lugar, a forte representação de personagens fixas e mistas de corpo de 

características caucasianas e de suposto género masculino. Em alguns videojogos, de 

personagens do tipo D, onde não há referências ao corpo, discurso, psicologia e 

relacionamentos da PC, há o uso de designações e respostas a comando militar ou feudal 

por parte de algumas personagens, “Yes sir!” e “Yes, my liege?”, que embora possam hoje 

em dia ser aplicadas a pessoas de outros géneros, socioculturalmente elas ainda estão 

associadas a contextos e performatividade masculina, como se pode verificar em 

videojogos como Age of Empires II (Ensemble Studios, 1999) e Emperor: Rise of the 

Middle Kingdom (BreakAway Games & Impressions Games, 2002). The Sims 4 (Maxis 

& The Sims Studios, 2014) e Sunless Sea (Failbetter Games, 2015) são alguns dos muito 

poucos exemplos onde é possível verificar uma verdadeira opção visual, comportamenta l 

e pessoal de género. Sendo que assim, na maior parte das personagens a possibilidade de 

escolha de sexo da personagem foi classificada enquanto possibilidade de personalização 

de corpo e não enquanto identidade de género, ou seja, videojogos como Pokémon 



Mystery Dungeon: Blue Rescue Team (Chumsoft, 2005) e Monster Hunter (Capcom 

Production Studio 1, 2004). Este tipo de consideração de sexo como aspeto estético da 

personagem foi especificamente mais verificado em videojogos produzidos por empresas 

de sede não ocidental. Nos poucos casos em que esta decisão resultou em efeitos na 

narrativa e modo de interação com outras personagens de jogo, ou seja, numa experiênc ia 

social de jogo diferente, este tipo de opção foi considerada tanto como possibilidade de 

manipulação do corpo, uma mudança visual, e opção de mudança social, enquanto 

experiência de estatuto e categorização sexual ou interação sexual, dependendo dos casos. 

No entanto a maior parte dos videojogos em que uma personagem de sexo feminino tem 

um tratamento diferente em termos do contexto, relações sociais ou história de jogo 

permitiam igualmente outras escolhas de personalização de experiência social e pessoal 

da personagem, o que em si reforçava ainda mais uma tipologia do tipo C2 ou B, como 

por exemplo em Deus Ex: Invisible War (Ion Storm, 2003) e Mass Effect 3 (BioWare, 

2012). 

Em termos da experiência de imersão, a técnica dramática de quebra da quarta 

parede teve usos variados nos videojogos observados, podendo constituir num modo 

efetivo de distorção da realidade virtual, como no caso de Metal Gear Solid 2: Substance 

(Konami Computer Entertainment Japan, 2002) e Eternal Darkness: Sanity’s Requiem  

(Silicon Knights, 2002), ou ser uma característica intrínseca de uma personagem ou 

jogabilidade, como em Deadpool (High Moon Studios, 2013) e The Stanley Parable 

(Galatic Café, 2013), para efeito de narrativa ou característica de jogo. Assim, a 

possibilidade de quebrar a parede que separa o indivíduo-jogador na sua experiênc ia 

enquanto jogador e a experiência de jogo não é necessariamente um corte de realidades, 

uma pausa na experiência de jogo, mas sim parte da performance de jogo de personagens 

e realidade virtual, o que constituí uma experiência ainda mais difusa de realidad e 

concreta e realidade digital. 

Já no caso dos Exergames, como, por exemplo, EyeToy: Play (SCE London Studio, 

2003) e Wii Fit (Nintendo EAD Group No. 5, 2007) onde o indivíduo-jogador tem que 

exercer uma interação físico motora mais exigente e efetivamente conectando o espaço 

físico e o virtual, a experiência de imersão tende a perder-se no sentido em que a ação 

tende a ser exercida mais no mundo real do que no digital e pela fraca expressão de 

personagens digitais, ao invés utilizando mesmo a imagem do indivíduo-jogador, o que 

em si pode constituir tanto um nível de imersão interessante ou, por outro lado, uma 

quebra, tratando-se e ambos os casos de uma contaminação do real no digital. 
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Para além destes aspetos é importante referir que alguns elementos não foram 

considerados dentro da análise, nomeadamente a liberdade de escolha e associação de 

armas e classes de personagem, por estarem associadas a mecânicas de jogo e aspetos de 

jogabilidade que se enquadravam mais em opções de ação de jogo e não de identidade, 

como em Super Metroid (Intelligent Systems & Nintendo R&D1, 1994) ou Dark Souls: 

Prepare to Die (FromSoftware, 2011). Embora o dinheiro e a sua quantidade possam ser 

tidos tanto na vida real como nos videojogos como uma extensão de self, torna-se difíc il 

de identificar quando é que este se torna tal, devido ao grande uso e necessidade de troca  

monetária por objetos e serviços de jogo, tendo talvez AdVenture Capitalist (Hyper Hippo 

Productions, 2015) como um exemplo em que a mera aquisição de dinheiro e a sua gestão 

é o mais importante na experiência de jogo. 

As possibilidades de comportamento e ação das personagens bem como o seu 

impacto físico no mundo virtual também não puderam ser consideradas para análise 

devido à forte ligação com a jogabilidade e liberdade de jogo. Jogos como Minecraft 

(Mojang, 2011) e Forge of Empires (InnoGames, 2012) conferem mundos simulados com 

exigência de ações diferentes, jogos como Grand Theft Auto III (DMA Design, 2001) e 

Executive Command (iCivics, 2016) requerem ou tomam como espectativa que o 

indivíduo-jogador realize ações que estejam dentro do contexto e objetivos de jogo. 

Mesmo videojogos do género Sandbox, como Watch Dogs (Ubisoft Montreal, 2014), em 

que é permitido aceder e controlar uma série de dispositivos eletrónicos e informáticos 

através de um telemóvel que a PC dispõe de modo a ultrapassar desafios do ambiente e 

narrativa de jogo, não há possibilidade de utilizar o telemóvel para contactar serviços de 

emergência, entre outras barreiras de ação. Assim a agência emergente do indivíduo está 

muito presa ainda com a jogabilidade concebida na produção do videojogo, o que pode 

vir a ser um objeto de estudo diferente do conceptualizado nesta investigação. 

É interessante também inferir que ao observar esta amostra verificou-se que um 

videojogo podia ser classificado dentro de um certo tipo de espectro de tipo de agência e 

ambiente virtual balizado por três vertentes (Figura XIX). De um lado o filme interativo, 

no sentido de consistir no máximo de narrativa e no mínimo de interação e poder de 

mudança do indivíduo face ao mundo virtual e personagens de jogo, do outro a simulação, 

que permite uma liberdade de ação em favor de uma narrativa, deixando esta na 

imaginação do indivíduo-jogador, e por último a vertente caixa de areia, sandbox, onde é 

dado liberdade de ação e escolha de narrativa, ou capacidade de mudança do ambiente e 

contexto. Embora estes termos sejam usados para identificar subgéneros de videojogos, 



aqui eles compõem um espectro de liberdade, ação e contexto virtual de um videojogo, 

uma perspetiva de análise e reflexão de videojogos que pode ter relevância no modo como 

podemos explicar a experiência de um videojogo. 

 

 

Figura XIX. Espectro de experiência de jogo e caracterização de videojogos, segundo três tipos de dimensões 

com características diferentes em termos da liberdade de agência e narrativa de um videojogo 

 

Assim, por exemplo, podemos inferir que o videojogo Minecraft (Mojang, 2011) se 

encontra algures entre o eixo sandbox e simulação, mas Minecraft: Story Mode (Mojang 

& Telltale Games, 2015-2016) encontra-se já mais direcionado para a vertente filme 

interativo, retirando a liberdade de movimento e a simulação de sobrevivência que o 

primeiro jogo da série tem em favor de uma narrativa forte que era inexistente no primeiro 

jogo. Os videojogos Tavernier (FromTheBard, 2016) e Tavern Tycoon: Dragon’s 

Hungover (Terapoly, 2017) oferecem ambos uma experiência de jogo de simulação de 

gestão de taverna, mas enquanto que o primeiro tem uma forte ênfase em narrativas 

sociopolíticas sobre os tipos de clientes-alvo do estabelecimento gerido, o segundo tende 

mais para uma construção livre e com objetivos de gestão de negócio desconectados de 

qualquer história específica dos clientes ou benfeitores do estabelecimento. 
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A identidade na ótica de um jogador de videojogos revela com efeito ser um campo 

de estudo de vastas ramificações teóricas, conceitos chave e fenómenos socioculturais e 

humanos que merecem uma atenção pertinente e científica, de modo a melhor 

compreender a natureza humana e a realidade social que com este novo modo de interação 

digital dinamiza o indivíduo nas suas possibilidades de reflexão e construção de si 

mesmo, do seu self. Sendo que ao longo deste trabalho se procurou explorar e identificar 

o modo como perspetivas e ideias de várias áreas de conhecimento científico diferentes 

equacionam a identidade e de que modo estes estudos, conceitos e pensamentos podem 

ser considerados dentro do âmbito dos videojogos, da sua investigação e do modo de 

interação que o indivíduo-jogador tem com o mundo virtual, através da personagem de 

videojogo. 

De forma mais focada, a contextualização teórica centrou-se nos conceitos de self, 

extensão material de self e performance de identidade de modo a poder compreender o 

modo como um videojogo se enquadra dentro da dinamização, incorporação e reflexão 

de identidade, ao longo da sua experiência de jogo e da sua construção de relação com a 

personagem de videojogo, procurando explorar e estudar o conteúdo e realidade de um 

videojogo em si, ao invés de apenas centrar a análise no comportamento e efeitos sociais 

do indivíduo após a experiência de um videojogo. 

A amostra tida em conta, ainda que não contendo representações de subgéneros 

mais equilibradas, revela uma representação generalizada do modo de produção desigual 

de géneros de videojogos, sendo que o género de Ação tem sido um dos mais explorados 

na industria, desde os tempos de Spacewar! (Russell, 1962), o primeiro videojogo 

produzido como tal, e em si o primeiro videojogo de Ação e shooter. Mas ao longo do 

desenvolvimento histórico da industria de produção de videojogos podemos evidenciar 

um crescente desenvolvimento de capacidades gráficas, diversificação de mecânicas de 

jogo diferenciadas e exploração de novas configurações de jogabilidade e géneros de 

videojogos, sendo que esta tendência também se pode verificar na crescente atenção para 

a complexificação física, psicológica e social das personagens de videojogos. Com a 

análise realizada neste estudo podemos verificar uma identificação de categorias de 

personagens de videojogo que demonstram esta pluralidade, respetivamente em relação à 

variedade de experiências de personalização e de jogo, que, por conseguinte, conferem 

experiências de performances digitais mais ou menos restritas. 



A observada subdivisão em várias categorias de personalização e plasticidade que 

se verifica numa personagem de videojogo permite uma reflexão nas representações e 

possibilidades de performance digital e extensão de self que vão para além do estudado 

conceito de avatar, que assim pode compreender vários modos de personalização e 

incorporação da experiência de jogo e de experimentação e construção visual e social de 

si. Embora se possa aprofundar a qualidade e detalhe a que estas opções de escolha e 

performance estão disponíveis ao indivíduo-jogador num estudo futuro, mais focado. 

Um outro estudo futuro possível seria de observar o comportamento, modo de 

personalização e preferências de um grupo de indivíduos, na sua experiência de alguns 

videojogos especificamente selecionados, face a estas opções de alteração, simulação e 

representação digitais, procurando assim investigar o Efeito de Proteu e a extensão de self 

com uma recolha de dados mais direta e menos exploratória.  

 As observações recolhidas acerca da afirmação de identidade de género e as 

representações de experiência social de sexo, categorização sexual e género das 

personagens de videojogos demonstraram ser pontos interessantes para um estudo mais 

aprofundado, sendo aspetos relevantes a verificar e compreender tanto como diferenças 

culturais de produção de videojogos, como consciencialização e construção de sentido de 

identidade sexual e de género, ou como idealizações e utopias socias de igualdade de 

género. 

 A exploração e compreensão da personagem de videojogo ao nível do seu 

dinamismo identitário com que este estudo se centrou pode agora remeter para uma nova 

forma de pensar a concepção e design de uma personagem em videojogos, principalmente 

as que são disponibilizadas ao controlo do indivíduo-jogador, de modo a economicamente 

elaborar novos modos de replayability, e de modo a pensar em maior detalhe na 

experiência interativa que o indivíduo-jogador tem de si mesmo e do videojogo.  

 Com o crescimento contínuo do sector de produção, mediação eletrónica e 

programática, marketing e comunicação de informação relativas aos videojogos, bem 

como o seu consumo efetivo, transversal a várias faixas etárias, géneros e culturas, é 

esperado que a experiência de um videojogo cada vez mais ultrapasse a mera recriação 

lúdica, e resulte numa diversificação de construções e explorações de representações do 

ser humano, a realidade e suas fantasias. Assim, é esperado que o estudo auxilie nesta 

busca de representações ou de liberdade de construção e criação de novas formas de os 

indivíduos pensarem o seu mundo social e imaginário.   
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 Para além de uma reconhecida compreensão da relevância social que esta 

possibilidade tecnológica fornece na negociação e reconfiguração que o indivíduo tem da 

sua identidade, ao longo do estudo foi sendo colocado também em evidência o estatuto 

do videojogo como um produto que vai para além da mera experiência recreativa. Com 

efeito, o desenvolvimento de videojogos com objetivos sérios de educação, reflexão e 

crítica sociocultural e a massificação e mediatização de espetáculos, convenções e 

competições oficiais e profissionais de videojogos acentuam modos de pensar, jogar e 

produzir videojogos que também dinamizam o objeto em si e a sua experienciação, sendo, 

deste modo, aspetos que merecem também atenção científica de compreensão desta nova 

realidade tecnológica. 

 Devido a este fator de dinamismo e interação que caracteriza o objeto de estudo 

torna-se relevante uma igual reflexão sobre o modo de recolha de dados mais direto e que 

concessionem a variedade e complexidade de dados na sua tipologia e expressão e o modo 

criativo e pessoal de como são experienciados, procurando manter os limites de 

objetividade científica sem perder a riqueza e possibilidade de estudo aprofundado dos 

espaços, dos contextos, das regras de jogo e das personagens jogáveis e não jogáveis. 

 Da mesma forma, os conceitos de ator, agente, indivíduo, pessoa devem ser 

refletidos e repensados de modo a compreender o modo de interação, controlo e 

experiência que um indivíduo jogador de videojogos tem com a realidade real e a 

realidade digital. Por um lado, temos a questão da agência digital e sujeita a mecânicas 

de jogo e jogabilidade que tanto condicionam como potenciam novas formas de ação e 

de produção de transformação na realidade real e virtual, e por outro, ainda que possa 

haver uma interação entre o indivíduo e as personagens através do seu avatar, nem sempre 

este interage e expõe a sua performance digital com outros seres humanos, mas mesmo 

assim interaje com uma realidade que procura simular esta interação, assim como outras 

experiências sociais e representações de consciência, identidade e realidade. 

 Com este trabalho, é esperado igualmente que tenha uma contribuição para o 

incentivo aplicar mais esforços e desenvolvido interesse de procurar explorar conceitos, 

representações e fenómenos sociais em simulação ou dinamização nos videojogos dentro 

das ciências sociais e humanidades, visto a literatura científica sobre o conteúdo e 

desafios dos videojogos ser ainda não tão diversificada e desenvolvida quanto outras áreas 

de entretenimento, representação sociocultural e novas tecnologias. Tanto nos focos de 

investigação desenvolvidos dentro do campo dinamização das capacidades motoras, 

desenvolvimento físico e psicológico do ser humano, como na grande parte da 



investigação sociológica que principalmente incide na influência da simulação e 

reprodução de atos violentos e criminosos em videojogos sobre a tendência para cometer 

atos de violência e crime por parte dos indivíduos jogadores de videojogos, existe uma 

igual falta de atenção científica sobre o modo de como estas ações e experienciação digita l 

se dão, o que em si dificulta e pode constituir numa limitação nas interpretações desta 

nova forma de interação e construção do mundo virtual. 

 Por fim, é relevante realçar que esta análise, nas suas interpretações e caracterização 

da realidade, não deve ser tida como absoluta e se encontra efetivamente condicionada 

pela perspetiva de cultura ocidental do investigador. O facto de as categorias de análise 

obtidas não terem uma qualidade de exclusão mútua diminui a sua força científica, ainda 

que não diminua a relevância dos dados. Esperando, deste modo, que novos estudos 

possam expandir e verificar os resultados deste trabalho exploratório e descritivo, 

contribuindo com uma maior precisão e generalização dos resultados obtidos. 
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Apêndice I – Grelha de observação  
 

Título:  
Developers/Produtores:  
Publishers/Distribuidores:  
Data:  
Versão:  
Género:   
Tipo de Observação: Vídeo: □ Jogado: □ 
Tempo de observação:  
Tipologia:  

 
 

Playable Character (PC) / 

Personagem do Jogador 
Outras observações e reflexões 

Quantidade: 
Única: □ 

Várias: □ 

 
 
 
 

Elementos visuais da PC Outras observações e reflexões 

Visibilidade de corpo: 

Completa: □ 

Parcial: □ 

Invisível: □ 

 
 
 
 

Fisiologia: 
Fixa: □ 

Alterável: □ 

 
 
 
 

Tom de pele: 
Fixo: □ 

Alterável: □ 

 
 
 
 

Cabelo (Penteado/Cor): 
Fixo: □ 

Alterável: □ 

 
 
 
 

Rosto/Traços faciais: 
Fixo: □ 

Alterável: □ 

 
 
 
 

Aspetos fisiológicos 
alienígenas: 

Ausentes: □ 

Presentes: □ 

 
 
 
 

Outros aspetos 
fisiológicos: 

* Sinais; * Pelo facial/corporal; 
* Maquilhagem; * Cicatrizes; 
* Tatuagens; * Piercings; 
* Outro tipo de decoração/ 
alteração corporal. 

Fixos: □ 

Alteráveis: □ 

 
 
 
 



Roupa/Armadura e 
acessórios: 

Fixos: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Armas/Objetos: 

Fixos: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Elementos discursivos/psicológicos Outras observações e reflexões 

Discursividade da 
personagem: 

 
(a personagem fala?) 

Ausente: □ 

Presente: □ 

 
 
 
 

Tom de voz: 

Fixo: □ 

Alterável: □ 

Ausente: □ 

 
 
 
 

Livre arbítrio de 
resposta e pergunta: 

Ausente: □ 

Presente: □ 

 
 
 
 

Elementos pessoais da PC Outras observações e reflexões 

Atributos: 

Fixos: □ 

Aleatórios: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Habilidades 

Fixas: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Ofício, profissão, classe ou 
especialidade: 

Fixo: □ 

Aleatório: □ 

Alterável: □ 

Ausente: □ 

 
 
 
 

Género68: 

Fixo: □ 

Alterável: □ 
Indiscernível/ 

Inexistente: □ 

 
 
 
 

Passado da 
personagem/Background: 

Fixo: □ 

Alterável: □ 

 
 
 

                                                                 
68 Ter atenção tanto a elementos visuais como a referências discursivas 
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Ausente: □  

Família/Fação/Clã: 

Fixa: □ 

Alterável: □ 

Inexistente: □ 

 
 
 
 

Relacionamentos pessoais: 

Fixos: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Objetos/Armas/ 
Amadura/Roupa/Acessórios 

iniciais de jogo: 

Fixos: □ 

Aleatórios: □ 

Alteráveis: □ 

Ausentes: □ 

 
 
 
 

Outros elementos da PC/videojogo Outras observações e reflexões 
Elementos adicionais 

controlados 
 

(Elementos de equipa; 
animais/mascotes; unidades de 

jogo; objetos colecionáveis; 
cidades; nações) 

Ausentes: □ 

Presentes, alteráveis: □ 
Presentes, fixos: □ 

 
 
 
 

Mudanças físicas ao 
mundo virtual69: 

Ausentes: □ 
Presentes, fixas: □ 

Presentes, alteráveis: □ 

 
 
 
 

Mudanças sociais ao 
mundo social2: 

Ausentes: □ 
Presentes, fixas: □ 

Presentes, alteráveis: □ 

 
 
 
 

Fourth wall break/ 
Quebra da quarta 

parede 

Ausente: □ 

Presente: □ 

 
 
 
 

Observações adicionais: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                                 
69 Realizadas pelo indivíduo-jogador 
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Apêndice II – Listagem de videojogos 

 

Legendagem: 

s pertencente a um conjunto de videojogos considerados ou desenvolvidos em série. 

sp pertencente a um conjunto principal ou original de videojogos considerados ou 

desenvolvidos em série. 

ss pertencente a um conjunto secundário de videojogos considerados ou desenvolvidos em 

série. 

sf pertencente a um conjunto de videojogos considerados ou desenvolvidos segundo um 

franchising, mas não pertencendo a nenhuma série principal ou secundária em específico. 

 

  

Nome Data Plataforma Género 

#  

1942 1984 Arcade Ação, Shooter 

1979 Revolution: Black Friday 2016 Computador Aventura, Ficção interativa 

3rd World Farmer 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

7 Days to Die 2013 Computador Ação-aventura, Survival Horror 

7 Sins 2005 Computador Simulação, Vida artificial 

80 Days 2014 Computador Aventura, Ficção interativa 

A  

Absolute Obedience 2005 Computador Aventura, Novela visual 

Abzû 2016 PlayStation 4 Aventura, Art game 

Academagia: The Making of Mages  2010 Computador RPG 

Ace Combat Zero: The Belkan War 2006 PlayStation 2 Ação, Shooter 

A Closed World 2011 Computador Action RPG 

Active Worlds 1995 Computador MMOS 

Adr1ft 2016 Computador Aventura, Survival 

AdVenture Capitalist 2015 Computador Incremental 

After Burner 1987 Arcade Ação, Shooter 

Afterlife 1996 Computador Simulação, God game 

Age of Empires (s)  

sp Age of Empires 1997 Computador Estratégia, RTS 

Age of Empires II: The Age of Kings  1999 Computador Estratégia, RTS 

Age of Empires III 2005 Computador Estratégia, RTS 

ss Age of Mythology 2002 Computador Estratégia, RTS 



Age of Empires: Mythologies  2008 Nintendo DS Estratégia, RTS 

sf Age of Empires Online 2011 Computador MMO, RTS 

Age of Wonders 1999 Computador Estratégia, TBS 

Agony 1992 Computador Ação, Shooter 

Aion 2008 Computador MMORPG 

Airport Mania 2008 Computador Estratégia, Time management 

Alan Wake (s)  

sp Alan Wake 2010 Xbox 360 Ação-aventura, Survival horror 

Alan Wake’s American Nightmare 2012 Xbox 360 Ação, Shooter 

Alien (s)  

sp Aliens: Colonial Marines 2013 Computador Ação, Shooter 

Alien: Isolation 2014 PlayStation 4 Ação-aventura, Survival horror 

Alone in the Dark (s)  

sp Alone in the Dark 1992 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Alone in the Dark: The New Nightmare 2001 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Altered Beast 1988 Arcade Ação, Beat ‘em up 

Alundra 1997 PlayStation Ação-aventura 

American McGee’s Alice 2000 Computador Ação, Plataforma 

America’s Army (s)  

sp America’s Army 2002 Computador MMOFPS 

America’s Army: Proving Grounds  2015 Computador MMOFPS 

A Mind Forever Voyaging 1985 Computador Aventura, Ficção interativa 

Amnesia: The Dark Descent 2010 Computador Ação-aventura, Survival Horror 

Amy 2012 Xbox 360 Ação-aventura, Survival Horror 

Angry Birds 2009 Computador Puzzle 

Animal Crossing 2001 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Vida artificial 

Anno (s)  

sp Anno 1404: Dawn of Discovery 2009 Computador Estratégia, RTS 

Anno 2070 2011 Computador Estratégia, RTS 

Another Brick in the Mall 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Another World 1991 Computador Ação, Plataforma 

APB: Reloaded 2010 Computador MMO 

Aquaman: Battle for Atlantis  2003 Nintendo 

GameCube 

Ação, Beat ‘em up 
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Arcanum: Of Steamworks and Magick 

Obscura 

2001 Computador Action RPG 

Arkanoid 1986 Nintendo 

Entertainment 

System (NES) 

Breakout clone 

ARMA III 2013 Computador Ação, Shooter 

Armello 2015 Computador Tactics RPG 

Assassin’s Creed (s)  

sp Assassin’s Creed 2007 Computador Ação-aventura, Stealth 

Assassin’s Creed II 2009 Computador Ação-aventura, Stealth 

Assassin’s Creed III 2012 Computador Ação-aventura, Stealth 

Assassin’s Creed IV: Black Flag 2013 Computador Ação-aventura, Stealth 

Assetto Corsa 2014 Computador Simulação de veículo 

Asteroids 1979 Atari 2600 Ação, Shooter 

Asura’s Wrath 2012 Xbox 360 Ação, Beat ‘em up 

Atelier Sophie: The Alchemist of the 

Mysterious Book 

2015 Computador RPG 

Auti-Sim 2013 Computador Simulação, Vida artificial 

Auto Modelista 2002 PlayStation 2 Simulação, Veículo 

Axiom Verge 2015 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Ayiti: The Cost of Life 2006 Computador Simulação, Construção e gestão 

B  

Baldur’s Gate (s)  

sp Baldur’s Gate 1998 Computador RPG 

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn 2000 Computador RPG 

Balloon Fight 1984 NES Ação 

Banished 2014 Computador Simulação, Contrução e gestão 

Banjo-Kazooie (s)  

sp Banjo-Kazooie 1998 Xbox 360 Ação, Plataforma 

Banjo-Tooie 2000 Nintendo 64 Ação, Plataforma 

Bastion 2011 PlayStation 4 Action RPG 

Batman: Arkham (s)  

sp Batman: Arkham Assylum 2009 Xbox One Ação-aventura 

Batman: Arkham City 2011 Xbox One Ação-aventura 

Batman: Arkham Origins 2013 Xbox One Ação-aventura 

Batman: Arkham Knight 2015 Xbox One Ação-aventura 

sf Batman: The Movie 1989 Computador Ação-aventura 



Batman: Telltales Series (Season 1) 2016 Computador Aventura, Ficção interativa 

Batsugun 1993 Arcade Ação, Shooter 

Battle Arena Toshinden 1995 PlayStation Ação, Luta 

Battlefield (s)  

sp Battlefield 1942 2002 Computador Ação, Shooter 

Battlefield 3 2011 Computador Ação, Shooter 

Battlefield 4 2013 Computador Ação, Shooter 

Battlefield 1 2016 Computador Ação, Shooter 

sf Battlefield Hardline 2015 Computador Ação, Shooter 

Battlezone 1980 Arcade Ação, Shooter 

Bayonetta (s)  

sp Bayonetta 2009 Nintendo Wii 

U 

Ação, Hack and slash 

Bayonetta 2 2013 Nintendo Wii 

U 

Ação, Hack and slash 

Beat ‘Em and Eat ‘Em 1982 Arcade Action 

Bejeweled 3 2010 Computador Puzzle 

Best Fiends 2014 Aplicação 

móvel 

Puzzle 

Beyond Eyes 2015 Computador Aventura, Ficção interativa 

Beyond Good & Evil 2003 Xbox 360 Ação-aventura 

Beyond: Two Souls  2013 PlayStation 4 Aventura, Ficção interativa 

Big Rigs: Over the Road Racing 2003 Computador Simulação, Veículos 

Billy Hatcher and the Giant Egg 2003 Nintendo 

GameCube 

Ação, Plataforma 

Bionic Commando: Elite Forces  2000 Game Boy 

Color 

Ação-aventura, Metroidvania 

BioShock (s)  

sp BioShock 2007 Computador Ação, Shooter 

BioShock 2 2010 Computador Ação, Shooter 

BioShock: Infinite 2013 Computador Ação, Shooter 

Black & White 2001 Computador Simulação, God game 

Black Desert Online 2015 Computador MMMORPG 

Blade Runner 1997 Computador Aventura, Ficção interativa 

Blast Corps 1997 Nintendo 64 Ação 

Bloodborne 2015 PlayStation 4 Action RPG 
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BloodRayne 2002 Nintendo 

GameCube 

Ação, Hack and slash 

Bloody Roar 1997 PlayStation Ação, Luta 

Blur 2010 PlayStation 3 Simulação, Veículos 

Bomberman (s)  

sp Bomberman 1983 NES Puzzle 

Bomberman: Act-Zero 2006 Xbox 360 Ação 

sf Bomberman Quest 1998 Game Boy 

Color 

Action RPG 

Bonk’s Adventure 1989 Computador Ação, Plataforma 

Borderlands (s)  

sp Borderlands 1983 Computador Action RPG 

Borderlands 2 2006 Xbox 360 Ação 

Botanicula 2012 Computador Aventura, Ficção interativa 

Bounden 2014 Aplicação 

móvel 

Exergame 

Braid 2008 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Brain Age (s)  

sp Brain Age: Train Your Brain in Minutes 

a Day! 

2005 Nintendo DS Puzzle 

Brain Age 2: More Training in Minutes a 

Day! 

2005 Nintendo DS Puzzle 

Brain Dead 13 1995 Computador Aventura, Filme interativo 

Branches of Power 2010 Computador Simulação, Construção e gestão 

Breakout 1976 Arcade Breakout clone 

Breath of Fire III 1997 PlayStation RPG 

Broken Sword: The Shadows of the Templars  1996 Computador Aventura, Ficção interativa 

Brothers: A Tale of Two Sons  2013 Computador Aventura 

Brütal Legend 2009 Computador Ação, Hack and slash 

Bubble Bobble (s)  

sp Bubble Bobble 1986 Arcade Ação, Plataforma 

Bubble Bobble Revolution 2005 Nintendo DS Ação, Plataforma 

sf Puzzle Bobble 1994 Arcade Puzzle 

Bust-a-Move Universe 2011 Nintendo 3DS Puzzle 

Bubsy 3D 1996 PlayStation Ação, Plataforma 

Bulletstorm 2011 Computador Ação, Shooter 

Bully: Scholarship Edition 2007 Computador Ação-aventura, Sandbox 



Burnout 3: Takedown 2004 PlayStation 2 Simulação, Veículos 

Bushido Blade 1997 PlayStation Ação, Luta 

C  

Cabela’s Big Game Hunter 2012 2011 Xbox 360 Ação, Shooter 

Call of Duty (s)  

sp Call of Duty 2 2005 Computador Ação, Shooter 

Call of Duty: World at War 2008 Computador Ação, Shooter 

ss Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 Computador Ação, Shooter 

Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 Computador Ação, Shooter 

Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 Computador Ação, Shooter 

ss Call of Duty: Black Ops 2010 Computador Ação, Shooter 

Call of Duty: Black Ops II 2012 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Call of Duty: Black Ops Declassified 2012 PlayStation 

Vita 

Ação, Shooter 

sf Call of Duty: Ghosts 2013 PlayStation 4 Ação, Shooter 

Call of Duty: Advanced Warfare 2014 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Call of Duty: Infinite Warfare 2016 PlayStation 4 Ação, Shooter 

Canabalt 2009 Computador Ação, Plataforma 

Candy Crush Saga 2012 Aplicação 

móvel 

Puzzle 

Carmageddon 1997 Nintendo 64 Simulação, Veículos 

Car Mechanic Simulator 2015 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Castle Crashers 2008 Xbox 360 Action RPG 

Castlevania (s)  

sp Castlevania 1986 NES Ação-aventura, Metroidvania 

Vampire Killer 1986 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Castlevania II: Simon’s Quest 1987 NES Ação-aventura, Metroidvania 

Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 NES Ação-aventura, Metroidvania 

Castlevania: Bloodlines 1994 SEGA Mega 

Drive 

Ação-aventura, Metroidvania 

Castlevania: Symphony of the Night 1997 PlayStation Ação-aventura, Metroidvania 

Catacomb 3-D 1991 Computador Ação, Shooter 

Catchment Detox 2008 Computador Simulação, Construção e gestão 

Catfight 1996 Computador Ação, Luta 

Catherine 2011 PlayStation 3 Puzzle 

Cave (s)  

sp DonPaichi 1995 Arcade Action, Shooter 
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DoDonPachi DaiOuJou 2002 Arcade Action, Shooter 

Cave Story 2004 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Champion Online 2009 Computador MMORPG 

Charlie’s Angels  2003 Nintendo 

GameCube 

Ação, Beat ‘em up 

Child of Light 2014 PlayStation 4 Action RPG 

Choosing My Way 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Cho Aniki 1992 Computador Action, Shooter 

Chrono (s)  

sp Chrono Trigger 1995 Super 

Nintendo 

Entertainment 

System 

(SNES) 

RPG 

Chrono Cross 1999 PlayStation RPG 

Cibele 2015 Computador Aventura, Ficção interativa 

Cities: Skylines 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Cities XL 2009 Computador Simulação, Construção e gestão 

City Building (s)  

sp Caesar 1992 Computador Simulação, Construção e gestão 

Caesar IV 2006 Computador Simulação, Construção e gestão 

ss Pharaoh 1999 Computador Simulação, Construção e gestão 

Immortal Cities: Children of the Nile 2004 Computador Simulação, Construção e gestão 

sf Zeus: Master of Olympus 2000 Computador Simulação, Construção e gestão 

Emperor: Rise of the Middle Kingdom 2002 Computador Simulação, Construção e gestão 

Civilization (s)  

sp Sid Meier’s Civilization 1991 Computador Estratégia, 4X 

Sid Meier’s Civilization V 2010 Computador Estratégia, 4X 

sf Sid Meier’s Alpha Centuri 1999 Computador Estratégia, 4X 

Clash at Demonhead 1990 NES Ação-aventura, Metroidvania 

Clash of Clans 2012 Aplicação 

móvel 

MMORTS 

ClayFighter 1993 SNES Ação, Luta 

Clicker Heroes 2014 Computador Incremental 

Clock Tower 1995 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Cloud Chasers: A Journey of Hope 2015 Aplicação 

móvel 

Aventura, Survival 



Cobra Club: A Dick Pic Simulator 2015 Computador Simulação, Vida artificial 

Code Fred: Survival Mode 2013 Computador Aventura, Survival 

Coffee Shop Tycoon 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Coming Out On Top 2014 Computador Simulação, Vida artificial 

Comix Zone 1995 Sega Genesis Ação, Beat ‘em up 

Command & Conquer (s)  

sp Command & Conquer 1995 Computador Estratégia, RTS 

ss Command & Conquer: Red Alert 1996 Computador Estratégia, RTS 

Command & Conquer: Red Alert 2 2000 Computador Estratégia, RTS 

Command & Conquer: Red Alert 3 2008 Computador Estratégia, RTS 

Company of Heroes 2006 Computador Estratégia, 4X 

Condemned: Criminal Origins  2005 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Conker’s Bad Fur Day 2001 Nintendo 64 Ação, Plataforma 

Constructor 1997 Computador Simulação, Construção e gestão 

Continent of the Ninth Seal 2012 Computador MMORPG 

Contra (s)  

sp Contra 1987 NES Ação, Shooter 

Super Contra 1988 NES Ação, Shooter 

Contra III: The Alien Wars 1992 SNES Ação, Shooter 

Cookie Clicker 2013 Computador Incremental 

Cossacks 3 2016 Computador Estratégia, RTS 

Counter-Strike 2000 Computador Ação, Shooter 

Craft the World 2014 Computador Aventura, Survival 

Crash Bandicoot (s)  

sp Crash Bandicoot 1996 PlayStation Ação, Plataforma 

Crash Bandicoot: Warped 1998 PlayStation Ação, Plataforma 

ss Crash Team Racing 1999 PlayStation Simulação, Veículos 

Creatures 2 1998 Computador Simulação, Vida artificial 

Crest 2015 Computador Simulação, God game 

Crimson Skies 2000 Computador Ação, Shooter 

Crusader Kings II 2012 Computador Estratégia, War game 

Crusader of Might and Magic 1999 Computador Action RPG 

Crush Pinball (s)  

sp Aliens Crush 1988 Computador Ação, Pinball 

Devil’s Crush 1990 Computador Ação, Pinball 

Cruster’s Revenge 1982 Atari 2600 Ação 

Crysis (s)  
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sp Crysis 2007 Computador Ação, Shooter 

Crysis 3 1998 Computador Ação, Shooter 

D  

Daley Thompson’s Decathlon 1984 Computador Simulação, Desporto 

Damnation 2009 Computador Ação, Shooter 

Dance Dance Revolution 1998 PlayStation Exergame 

Dante’s Inferno 2010 Xbox 360 Action, Hack and slash 

Darfur is Dying 2006 Computador Aventura, Survival 

Dark Cloud (s)  

sp Dark Cloud 2000 PlayStation 2 Action RPG 

Dark Chronicle 2002 PlayStation 2 Action RPG 

Darkest Dungeon 2016 Computador RPG, Dungeon Crawler 

Darksiders 2010 Xbox 360 Action, Hack and slash 

Darkstalkers 3 1997 PlayStation Ação, Luta 

David’s Midnight Magic 1982 Computador Ação, Pinball 

Day of the Tentacle 1993 Computador Aventura, Ficção interativa 

Daytona USA 1993 Arcade Simulação, Veículos 

DCS: A-10C Warthog 2011 Computador Simulação, Veículos 

Deadpool 2013 Xbox 360 Ação, Hack and slash 

Dead Rising 2006 Xbox 360 Ação-aventura, Survival horror 

Dead Space (s)  

sp Dead Space 2008 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Dead Space 2 2011 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Dead Space 3 2013 Computador Ação-aventura, Survival horror 

ss Dead Space: Extraction 2009 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Dead Trigger 2012 Apliação 

móvel 

Ação, Shooter 

Dear Esther 2012 Computador Aventura, Art game 

De Blob 2008 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

Defender 1981 Arcade Ação, Shooter 

Delta Force 1998 Computador Ação, Shooter 

Democracy 3 2013 Computador Simulação, Construção e gestão 

Demon Attack 1982 Atari 2600 Ação, Shooter 

Demon’s Crest 1994 SNES Ação-aventura, Metroidvania 

Deponia 2012 Computador Aventura, Ficção interativa 

Depression Quest 2013 Computador Aventura, Ficção interativa 

Descent 1995 Computador Ação, Shooter 



Destiny 2014 PlayStation 4 MMORPG 

Destroy All Humans! 2005 PlayStation 4 Ação-aventura, Sandbox 

Deus Ex (s)  

sp Deus Ex 2000 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Deus Ex Invisible War 2003 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Deus Ex: Human Revolution 2011 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Device 6 2013 Aplicação 

móvel 

Aventura, Ficção interativa 

Devil May Cry (s)  

sp Devil May Cry 2001 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Devil May Cry 2 2003 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening 2005 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Devil May Cry 4 2008 Xbox 360 Ação, Hack and slash 

Dmc: Devil May Cry 2013 Computador Ação, Hack and slash 

Dex 2014 Computador Action RPG 

Diablo (s)  

sp Diablo 1996 Computador Action RPG 

Diablo 2 2000 Computador Action RPG 

Diablo 3 2012 Computador Action RPG 

Dig Dug 1982 Computador Puzzle 

Digital Compass 2015 Computador Aventura, Ficção interativa 

Diner Dash 2004 Computador Estratégia, Time Management 

Disaster Detector 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Dishonored 2012 Computador Ação-aventura, Steath 

Disney’s Aladdin 1993 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Plataforma 

Divinity: Original Sin 2014 Computador RPG 

Dokapon Kingdom 2007 Nintendo Wii RPG 

Donkey Kong (s)  

sp Donkey Kong 1981 Arcade Ação, Plataforma 

Donkey Kong Jr 1982 Arcade Ação, Plataforma 

ss Donkey Kong Country 1994 SNES Ação, Plataforma 

Donkey Kong Country 2 1995 SNES Ação, Plataforma 

Donkey Kong Country Returns  2010 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

sf Donkey Kong Jr. Math 1983 NES Ação, Plataforma 
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Donkey Konga 2 2004 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Construção e gestão 

Don’t Starve 2013 PlayStation 4 Aventura, Survival 

Doom (s)  

sp Doom 1993 Computador Ação, Shooter 

Doom 3 2004 Computador Ação, Shooter 

Dota 2 2013 Computador Estratégia, MOBA 

Double Dragon 1987 NES Ação, Beat ‘em up 

Dragon Age (s)  

sp Dragon Age: Origins 2001 Computador RPG 

Dragon Age II 2003 Computador RPG 

Dragon Age: Inquisition 2005 Computador RPG 

Dragon City 2012 Aplicação 

móvel 

Simulação, Construção e gestão 

Dragon Quest (s)  

sp Dragon Quest III 1988 SNES RPG 

Dragon Quest VIII 2004 PlayStation 2 RPG 

ss Dragon Warrior Monsters  1998 Game Boy 

Color 

RPG 

Dragon Warrior Monsters 2 2001 Game Boy 

Color 

RPG 

Dragon’s Dogma (s)  

sp Dragon’s Dogma: Dark Arisen 2013 Computador Action RPG 

Dragon’s Dogma Online 2004 Computador MMORPG 

Dragon’s Lair 1983 Computador Aventura, Novela visual 

Dragon Slayer (s)  

sp Xanadu 1985 Computador Action RPG 

sf Faxanadu 1987 NES Ação-aventura, Metroidvania 

Drake of the 99 Dragons 2003 Xbox Ação, Shooter 

Driver 1999 PlayStation Simulação, Veículos 

Driver’s Eyes  1990 Arcade Simulação, Veículos 

Drunk On Nectar 2016 Computador Simulação, Vida artificial 

Duck Hunt 1984 NES Ação, Shooter 

DuckTales 1989 NES Ação, Plataforma 

Duke Nukem 3D 1996 Computador Ação, Shooter 

Dune II 1992 Computador Estratégia, RTS 



Dungeon Siege II 2005 Computador Action RPG 

Dwarf Fortress (adventure mode) 2006 Computador Roguelike 

Dwarf Fortress (fortress mode) 2006 Computador Simulação, Construção e gestão 

Dwelvers 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

Dying Light 2015 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Dynasty Warriors 4 2003 PlayStation 2 Ação, Hack and slash 

E  

E.T. the Extra-Terrestrial 1982 Atari 2600 Aventura 

Earthbound 1994 SNES RPG 

Earthworm Jim 1994 SNES Ação, Plataforma 

Ecco the Dolphin 1992 SEGA Mega 

Drive 

Ação-aventura 

Echochrome 2008 PlayStation 

Portable 

Puzzle 

Eden Star 2015 Computador Aventura, Survival 

Einhänder 1997 PlayStation Acção, Shooter 

Electroplankton 2005 Nintendo Ds Ação, Ritmo 

Elite 1984 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Elite Beat Agents 2006 Nintendo DS Ação, Ritmo 

El Shaddai: Ascention of the Metatron 2011 Xbox 360 Ação, Hack and slash 

Empyrion: Galatic Survival 2015 Computador Aventura, Survival 

Endgame: Syria 2012 Computador Estratégia, Jogo de cartas  

Endless Legend 2014 Computador Estratégi, 4X 

Enslaved: Odyssey to the West 2010 Xbox 360 Ação, Plataforma 

Epic Manager 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Epistory: Typing Chronicles 2016 Computador Ação-aventura 

Eternal Champions 1993 SEGA Genesis Ação, Luta 

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem 2002 Nintendo 

GameCube 

Ação-aventura, Survival horror 

Eternal Sonata 2007 Xbox 360 RPG 

Ethnic Cleansing 2002 Computador Ação, Shooter 

Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard 2008 Nintendo DS RPG, Dungeon crawler 

Euro Truck Simulator 2 2013 Computador Simulador, Veículos 

EVE Online 2003 Computador MMORPG 

EverQuest (s)  

sp EverQuest 1999 Computador MMORPG 

EverQuest II 2004 Computador MMORPG 

Everybody’s Gone to the Rapture 2015 PlayStation 4 Aventura, Art game 
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Evil Genius 2004 Computador Simulação, Construção e gestão 

Executive Command 2010 Aplicação 

móvel 

Simulação, Construção e gestão 

EyeToy: Play 2003 PlayStation Party 

F  

F/A-18 Interceptor 1998 Computador Ação, Shooter 

F.E.A.R. 2005 Computador Ação, Shooter 

F-Zero GX 2003 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Veículos 

Fable (s)  

sp Fable 2004 Xbox 360 RPG 

Fable II 2008 Xbox 360 RPG 

Fable III 2010 Xbox 360 RPG 

Factorio 2016 Computador Aventura, Survival 

Fallout (s)  

sp Fallout 1997 Computador RPG 

Fallout 3 2008 Computador RPG 

Fallout: New Vegas 2010 Computador RPG 

Final Fantasy 4 2015 Computador RPG 

Family Farm 2011 Computador Simulação, Construção e gestão 

Fantasy Zone 1986 Arcade Ação, Shooter 

Far Cry (s)  

sp Far Cry 2004 Computador Ação, Shooter 

Far Cry 2 2008 Computador Ação, Shooter 

Far Cry 3 2012 Computador Ação, Shooter 

Far Cry 3: Blood Dragon 2013 Computador Ação, Shooter 

Far Cry 4 2014 Computador Ação, Shooter 

Farming Simulator 15 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

FarmVille 2009 Aplicação 

móvel 

Simulação, Construção e gestão 

Fatal Frame (s)  

sp Fatal Frame 2001 Playstation 2 Ação-aventura, Survival horror 

Fatal Frame II: Cimson Butterfly 2003 PlayStation 2 Ação-aventura, Survival horror 

Fate/stay night 2004 Computador Aventura, Novela visual 

Fate of the World 2011 Computador Simulação, Construção e gestão 

Fees and Grow: Fish 2016 Computador Simulação, Vida artificial 



FEZ 2012 Xbox 360 Puzzle 

Fighter Within 2013 Xbox One Ação, Luta 

FlightSimulator 1997 Computador Simulador, Veículos 

FIFA (s)  

sp FIFA International Soccer 1993 SNES Simulação, Desporto 

FIFA 15 2014 Xbox One Simulação, Desporto 

Final Fantasy (s)  

sp Final Fantasy 1987 NES RPG 

Final Fantasy IV 1991 SNES RPG 

Final Fantasy V 1992 SNES RPG 

Final Fantasy VI 1994 SNES RPG 

Final Fantasy VII 1997 PlayStation RPG 

Final Fantasy VIII 1999 Playstation RPG 

Final Fantasy IX 2000 PlayStation RPG 

Final Fantasy X 2001 Playstation 3 RPG 

Final Fantasy XI 2002 Computador MMORPG 

Final Fantasy XII 2006 PlayStation 4 RPG 

Final Fantasy XIII 2009 PlayStation 3 Action RPG 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 2013 Computador MMORPG 

Final Fantasy XV 2016 PlayStation 4 Action RPG 

ss Crisis Core: Final Fantasy VII 2007 PlayStation 

Portable 

Action RPG 

Final Fantasy X-2 2003 PlayStation 2 RPG 

Final Fantasy XIII: Lightning Returns  2013 PlayStation 3 Action RPG 

sf Final Fantasy Tactics 1997 PlayStation Tactical RPG 

Final Fantasy Crystal Chronicles  2003 Nintendo 

GameCube 

Action RPG 

Dissidia Final fantasy 2008 PlayStation 

Portable 

Ação, Luta 

Fire Emblem (s)  

sp Fire Emblem: Genealogy of the Holy War 1996 SNES Tactical RPG 

Fire Emblem: Awakening 2013 Nintendo 3DS Tactical RPG 

Fire Pro Wresting Returns 2005 PlayStation 2 Ação, Luta 

Fire Truck 1978 Arcade Simulação, Veículos 

Firewatch 2016 Computador Aventura, Ficção interativa 

Five Nights at Freddy’s  2014 Computador Ação-aventura, Survival horror 
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Flappy Bird 2013 Aplicação 

móvel 

Ação, Plataforma 

Flashback 2013 Computador Ação, Plataforma 

FlingSmash 2010 Nintendo Wii Ação 

Flower 2009 PlayStation 3 Aventura, Art game 

Foldit 2008 Computador Puzzle 

Football Manager 2015 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

Forge of Empires 2012 Aplicação 

móvel 

Simulação, Construção e gestão 

Forsaken Isle 2015 Computador Aventura, Survival 

Fortune Street 2011 Nintendo Wii Party 

Forza (s)  

sp Forza Motorsport 2005 Xbox Simulação, Veículos 

Forza Motorsport 5 2013 Xbox One Simulação, Veículos 

ss Forza Horizon 2 2014 Xbox One Simulação, Veículos 

Freedom Fighters 2003 Computador Ação, Shooter 

Friday the 13th  1989 NES Ação-aventura, Survival-horror 

Frogger 1981 Arcade Ação, Plataforma 

Fruit Ninja 2010 Aplicação 

móvel 

Ação, Hack and slash 

FTL: Faster Than Light 2012 Computador RPG, Roguelike 

Full Spectrum Warrior 2004 Computador Estratégia, RTT 

Full Throttle 1995 Computador Aventura, Ficcção interativa 

Futurama 2003 Xbox Ação, Plataforma 

G  

Gabriel Knight: Sins of the Fathers  1993 Computador Aventura, Ficção interativa 

Galaxian (s)  

sp Galaxian 1979 NES Ação, Shooter 

Galaga 1981 Arcade Ação, Shooter 

Game Dev Tycoon 2012 Computador Simulação, Construção e gestão 

Game of Thrones: A Telltale Games Series 

(Season 1) 

2014-

2015 

Computador Aventura, Interactive fiction 

Garou: Mark of the Wolves 1999 Arcade Ação, Luta 

Geometry Wars: Retro Evolved 2003 Xbox Ação, Shooter 

Ghostbusters: The Video Game 2009 Xbox 360 Ação, Shooter 

Ghost Trick: Phantom Detective 2010 Nintendo DS Aventura, Ficção interativa 

Giant Citizen Kabuto 2000 Computador Ação, Shooter 



Gimmick! 1992 NES Ação, Plataforma 

Gitaroo Man 2001 PlayStation 2 Ação, Ritmo 

God Hand 2006 PlayStation 2 Ação, Beat ‘em up 

God of War (s)  

sp God of War 2005 PlayStation 2 Ação, Hack and slash 

God of War II 2007 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Godus 2013 Aplicação 

movel 

Simulação, God game 

Golden Axe 1989 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Hack and slash 

GoldenEye 007 1997 Nintendo 64 Ação, Shooter 

Gone Home 2013 Computador Aventura, Ficção interativa 

Gotcha 1973 Arcade Puzzle 

Gran Turismo (s)  

sp Gran Turismo 1997 PlayStation Simulação, Veículos 

Gran Turismo 2 1999 PlayStation Simulação, Veículos 

Gran Turismo 3: A-Spec 2001 PlayStation 2 Simulação, Veículos 

Gran Turismo 4 2004 PlayStation 2 Simulação, Veículos 

Gran Turismo 6 2013 PlayStation 3 Simulação, Veículos 

Grand Ages: Medieval 2015 Computador Estratégia, RTS 

Grand Prix Circuit 1988 Computador Simulação, Veículos 

Grand Theft Auto (s)  

sp Grand Theft Auto III 2001 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Grand Theft Auto: Vice City 2002 PlayStation 2 Ação-aventura, Sandbox 

Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Grand Theft Auto: Chinatown Wars  2009 PlayStation 

Portable 

Ação-aventura, Sandbox 

Grand Theft Auto V 2013 Xbox One Ação-aventura, Sandbox 

Grand Thet Auto Online 2013 Xbox One MMORPG 

Gremlins, Inc. 2016 Computador Estratégia, Jogo de cartas  

Grim Fandango 1998 Computador Aventura, Ficçao interativa 

Griimm: Dark Legacy 2016 Computador Aventura, Survival 

Guacamelee! 2013 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Guardian Heroes 1996 SEGA Saturn Action RPG 

Guild Wars (s)  

sp Guild Wars 2005 Computador MMORPG 
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Guild Wars 2 2012 Computador MMORPG 

Guitar Hero (s)  

sp Guitar Hero 2005 PlayStation 2 Ação, Ritmo 

Guitar Hero II 2006 360 Ação, Ritmo 

Guitar Hero III: Legends of Rock 2007 Nintendo Wii Ação, Ritmo 

Gunstar Heroes 1995 SEGA Genesis Ação, Shooter 

H  

Hackmud 2016 Computador RPG, MUD 

Hacknet 2015 Computador Programming 

Hagane: The Final Conflict 1994 SNES Ação, Plataforma 

Half-Life (s)  

sp Half-Life 1998 Computador Ação, Shooter 

Half-Life 2 2004 Computador Ação, Shooter 

Half-Life 2: Episode One 2006 Computador Ação, Shooter 

Half-Life 2: Episode Two 2007 Computador Ação, Shooter 

Halo (s)  

sp Halo: Combat Evolved 2001 Xbox Ação, Shooter 

Halo 2 2004 Xbox Ação, Shooter 

Halo 3 2007 Xbox 360 Ação, Shooter 

Halo Reach 2010 Xbox 360 Ação, Shooter 

Halo 4 2012 Xbox 360 Ação, Shooter 

Hands of Fate 2015 Computador RPG, Roguelike 

Hang-On 1985 Arcade Simulação, Veículos 

Harvest Moon (s)  

sp Harvest Moon 64 1999 Nintendo 64 Simulação, Construção e gestão 

Harvest Moon 2 GBC 1999 Game Boy 

Color 

Simulação, Construção e gestão 

Hatred 2015 Computador Ação, Shooter 

Harts of Iron 2002 Computador Estratégia, War game 

Heavenly Sword 2007 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Heavy Rain 2010 PlayStation 4 Aventura, Ficção interativa 

Her Story 2015 Computador Aventura, Filme interativo 

Hero Core 2010 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Heroes of Might and Magic III 1999 Computador Estratégia, TBS 

HighSchool 101 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Hitman: Blood Money 2006 Computador Ação-aventura, Stealth 



Hogs of War 2000 PlayStation Estratégia, TBT 

Home Behind 2016 Computador Aventura, Survival 

Homefront: The Revolution 2016 Xbox One Ação, Shooter 

Homeworld 1999 Computador Estratégia, RTS 

Hotel Dusk: Room 215 2007 Nintendo DS Aventura, Ficção interativa 

Hotline Miami (s)  

sp Hotline Miami 2012 Computador Ação, Shooter 

Hotline Miami 2: Wrong Number 2015 Computador Ação, Shooter 

Hunt for the Noor Stone 2011 Computador Aventura, Ficção interativa 

Hydrophobia 2010 Computador Ação-aventura, Survival horror 

I  

I Am Bread 2015 Computador Ação, Plataforma 

ICO 2008 PlayStation 3 Aventura, Room escape 

Ikaruga 2001 Computador Ação, Shooter 

Incredibl Crisis 1999 PlayStation Party 

Industry Manager: Future Technologies  2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

inFAMOUS (s)  

sp inFAMOUS 2009 PlayStation 3 Ação-aventura, Sandbox 

inFAMOUS: Second Son 2014 PlayStation 4 Ação-aventura, Sandbox 

Infinite Undiscovery 2008 Xbox 360 Action RPG 

Injustice: Gods Among Us 2013 PlayStation 4 Ação, Luta 

Invisible, Inc. 2015 Computador Ação-aventura, Stealth 

Iron Helix 1993 Computador Ação-aventura, Survival horror 

I Wanna Be The Guy: The Movie: The Game 2007 Computador Ação, Plataforma 

J 

Jade Empire 2005 Computador Action RPG 

Jagged Alliance 2 1999 Computador Tactical RPG 

Jet Set Radio 2000 Computador Ação, Plataforma 

JFK Reloaded 2004 Computador Ação, Shooter 

Journey 2012 PlayStation 4 Aventura, Art game 

Ju-on: The Grudge 2009 Nintendo Wii Ação-aventura, Survival horror 

Just dance 2009 Nintendo Wii Exergame 

Jump Ultimate Stars 2006 Nintendo DS Ação, Luta 

Jurassic Park: Operation Genesis  2003 Computaor Simulação, Construção e gestão 

K  

Kaboom! 1981 Atari 2600 Ação 

Kabuki Warriors 2001 Xbox Ação, Luta 
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Kasumi Ninja 1994 Atari Jaguar Ação, Luta 

Katamari Damacy 2004 PlayStation 2 Puzzle 

Katawa Shoujo 2012 Aplicação 

móvel 

Aventura, Novela visual 

Kentucky Route Zero (Act I-IV) 2013 Computador Aventura, Ficção interativa 

Kerbal Space Program 2015 Computador Simulação, Veiculos 

Kid Icarus (s)  

sp Kid Icarus 1986 NES Ação, Plaforma 

Legacy of Kain: Soul Reaver 2012 Nintendo 3DS Ação, Shooter 

Killer 7 2005 PlayStation 2 Ação, Shooter 

Killer Is Dead 2013 Xbox 360 Ação, Hack and Slash 

Killzone (s)  

sp Killzone 2004 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Killzone: Shadow Fall 2013 PlayStation 4 Ação, Shooter 

Kinect Adventures! 2010 Xbox 360 Simulação, Desporto 

Kingdom Hearts (s)  

sp Kingdom Hearts 2002 PlayStation 2 Ação, Hack and slash 

Kingdom Hearts: Birth by Sleep 2010 PlayStation 

Portable 

Ação, Hack and slash 

King of Dragon Pass 1999 Computador Estratégia, TBS 

King of Monsters 1991 Arcade Ação, Luta 

King’s Quest 1984 Computador Aventura, Ficção interativa 

Kirby Tilt ‘n’ Tumble 2000 Game Boy 

Color 

Puzzle 

Klonoa: Door to Phantomile 1997 PlayStation Ação, Plataforma 

Knight’s Contract 2011 PlayStation 3 Ação, Hach and slash 

Knights of Honor 2004 Computador Estratégia, RTS 

L  

L.A. Noire 2011 PlayStation 3 Aventura, Ficçao interativa 

Lady Bug 1981 Arcade Puzzle 

Lagrange Point 1991 Computador RPG 

Lantern 2016 Computador Aventura, Art game 

League of Legends 2009 Computador Estratégia, MOBA 

Left 4 Dead 2008 Xbox 360 Açao-aventura, Survival horror 

Legacy of Kain (s)  

sp Blood Omen: Legacy of Kain 1997 PlayStation Ação-aventura, Metroidvania 

Legacy of Kain: Soul Reaver 1999 PlayStation Ação-aventura, Metroidvania 



Legacy of Kain: Defiance 2003 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

Legend of Dragoon 1999 PlayStation RPG 

Legend of Grimrock 2012 Computador Action RPG 

Leisure Suit Larry (s)  

sp Leisure Suit Larry in the Land of the 

Lounge Lizards 

1987 Computador Aventura, Ficção interativa 

ss Leisure Suit Larry: Box Office Bust 2009 Computador Aventura, Ficção interativa 

Lemmings 1991 Computador Puzzle 

Lethris: Path of Progress 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Life is Feudal: Your Own 2015 Computador MMORPG 

Life Is Strange (Season 1) 2015 Computador Aventura, Ficção interativa 

Lim 2012 Computador Puzzle 

Limbo 2010 PlayStation 

Vita 

Ação, Plataforma 

Lineage II 2003 Computador MMORPG 

LittleBigPlanet 2008 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Liyla and the Shadows of War 2016 Aplicação 

móvel 

Ação, Plataforma 

Lode Runner 1984 NES Ação, Plataforma 

Lobotomy Corporation: Monster Management 

Simulation 

2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Lock’s Quest 2008 Computador Estratégia, Tower defense 

Lollipop Chainsaw 2012 Xbox 360 Ação, Hack and slash 

LongStory: A Dating Game for the Real World 2014 Computador Simulação, Vida artificial 

Lost Odissey 2007 Xbox 360 Action RPG 

Lula 3D 2005 Computador Aventura, Ficção interativa 

Lumino City 2014 Computador Puzzle 

Lunar: Silver Star Story 1996 PlayStation RPG 

M  

Madden NFL (s)  

sp John Madden Football 1988 Computador Simulação, Desporto 

Madden NFL 2000 1999 PlayStation Simulação, Desporto 

Madden NFL 2001 2000 Computador Simulação, Desporto 

Madden NFL 2002 2001 Xbox Simulação, Desporto 

Madden NFL 2003 2002 Xbox Simulação, Desporto 

Madden NFL 15 2014 Xbox 360 Simulação, Desporto 

sf Madden NFL Football 2011 Nintendo 3DS Simulação, Desporto 
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Mad Max 2015 Xbox One Ação-aventura, Sandbox 

MadWorld 2009 Nintendo Wii Ação, Hack and slash 

Mafia II 2010 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Magical Drop F 1999 PlayStation Puzzle 

Magic Carpet 1994 Computador Ação, Shooter 

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim 2000 Computador Simulation, God game 

Manhunt 2003 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Manichi 2012 Computador Simualação, Vida artificial 

Manic Miner 1983 Computador Ação, Plataforma 

Manual Samuel 2016 Computador Aventura, Survival 

Marble Madness 1984 NES Ação, Plataforma 

Mario (s)  

sp Super Mario Bros. 1985 NES Ação, Plataforma 

Super Mario Bros. 2 1988 NES Ação, Plataforma 

Super Mario Bros. 3 1988 NES Ação, Plataforma 

Super Mario Land 1989 Game Boy 

Color 

Ação, Plataforma 

Super Mario World 1990 SNES Ação, Plataforma 

Super Mario World 2: Yoshi’s Island 1995 SNES Ação, Plataforma 

Super Mario 64 1996 Nintendo 64 Ação, Plataforma 

New Super Mario Bros.  2006 Nintendo DS Ação, Plataforma 

Super Mario Galaxy 2007 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

New Super Mario Bros. 2 2009 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

Super Mario Galaxy 2 2010 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

Super Mario Maker 2015 Nintendo 3DS Ação, Plataforma 

Super Mario Run 2016 Aplicação 

móvel 

Ação, Plataforma 

ss Mario Kart 64 1996 Nintendo 64 Simulação, Veículos 

Mario Kart DS 2005 Nintendo DS Simulação, Veículos 

Mario Kart Wii 2008 Nintendo Wii Simulação, Veículos 

Mario Kart 7 2011 Nintendo 3DS Simulação, Veículos 

ss Wario Land 3 2000 Game Boy 

Color 

Ação-aventura, Metroidvania 

WarioWare D.I.Y. 2009 Nintendo DS Action, Ritmo 

sf Mario Bros. 1983 Arcade Ação, Plataforma 

Super Mario RPG 1996 SNES RPG 

Mario Party 3 2000 Nintendo 64 Party 



Paper Mario: The Thousand Year Door 2004 Nintendo 

GameCube 

RPG 

Mark McMorris Infinite Air 2016 PlayStation 4 Simulação, Desporto 

Mark of the Ninja 2012 Computador Ação-aventura, Stealth 

Mass Effect (s)  

sp Mass Effect 2007 Computador Action RPG 

Mass Effect 2 2010 Computador Action RPG 

Mass Effect 3 2012 Computador Action RPG 

Master of Monsters 1988 SEGA Genesis Estratégia, TBS 

Max Payne 2001 Computador Ação, Shooter 

Medieval II: Total War 2006 Computador Estratégia, TBS 

MediEvil 2 2000 PlayStation Ação, Hack and slash 

Mega Man (s)  

sp Mega Man 1987 NES Ação, Plataforma 

Mega Man 2 1988 NES Ação, Plataforma 

Mega Man 3 1990 NES Ação, Plataforma 

Mega Man 4 1991 NES Ação, Plataforma 

Mega Man 5 1992 NES Ação, Plataforma 

Mega Man 9 2008 Xbox 360 Ação, Plataforma 

sf Mega Man Xtreme 2000 Game Boy 

Color 

Ação, Plataforma 

Megami Tensei (s)  

sp Digital Devil Story: Megami Tensei 1987 NES RPG, Dungeon crawler 

ss Shin Megami Tensei 1992 SNES RPG, Dungeon crawler 

Shin Megami Tensei Nocturne 2003 PlayStation2 RPG 

Shin Megami Tensei IV 2013 Nintendo 3DS RPG, Dungeon Crawler 

ss Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 2011 Nintendo DS Tactical RPG 

sf Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2004 PlayStation 2 RPG 

Messiah 2000 Computador Ação, Shooter 

Metal Arms: Glitch in the System 2003 Xbox Ação, Shooter 

Metal Gear (s)  

sp Metal Gear Solid 1998 PlayStation Ação-aventura, Stealth 

Metal Gear Solid 2: Substance 2002 Computador Ação-aventura, Stealth 

Metal Gear Solid 3: Subsistence 2005 PlayStation 2 Ação-aventura, Stealth 

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots  2008 PlayStation 3 Ação-aventura, Stealth 
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Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 2015 Computador Ação-aventura, Stealth 

ss Metal Gear 1987 NES Ação-aventura, Stealth 

Metal Gear 2 1990 SNES Ação-aventura, Stealth 

sf Metal Gear Rising: Revengence 2013 Computador Ação, Hack and slash 

Metal Slug (s)  

sp Metal Slug 1996 Arcade Ação, Shooter 

Metal Slug 3 2000 Arcade Ação, Shooter 

Metro (s)  

sp Metro 2033 2010 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Metro: Last Light 2013 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Metroid (s)  

sp Metroid 1986 NES Action-adventure, Metroidvania 

Metroid II: Return of Seamus 1991 Game Boy Action-adventure, Metroidvania 

Super Metroid  1994 SNES Action-adventure, Metroidvania 

Metroid Fusion 2002 Game Boy 

Advance 

Action-adventure, Metroidvania 

ss Metroid Prime 2002 Nintendo 

GameCube 

Action-adventure, Metroidvania 

Metroid Prime Pinball 2005 Nintendo DS Ação, Pinball 

Metroid Prime Hunters 2006 Nintendo DS Action-adventure, Metroidvania 

Michael Jackson’s Moonwalker 1990 SEGA Mega 

Drive 

Action, Beat ‘em up 

Microcosm 1993 Computador Ação, Shooter 

Microsoft Flight Simulator (s)  

sp Microsoft Flight Simulator 1.0 1982 Computador Simulação, Veículos 

Microsoft Flight Simulator 3.0 1988 Computador Simulação, Veículos 

Microsoft Flight Simulator X 2006 Computador Simulação, Veículos 

Middle-earth: Shadow of Mordor 2014 Computador Action RPG 

Mighty Morphin Power Ranger 1995 SNES Ação, Luta 

MindJack 2011 Xbox 360 Ação, Shooter 

Minecraft (s)  

sp Minecraft 2011 Computador Aventura, Survival 

Minecraft: Story Mode (Season 1) 2015-

2016 

Computador Aventura, Ficção interativa 

Mirror’s Edge 2011 Computador Ação, Plataforma 

Mischief Makers 1997 Nintendo 64 Ação, Plaforma 



ModNation Racers 2010 PlayStation 3 Simulação, Veículos 

Monkey Island (s)  

sp The Secret of Monkey Island 1990 Computador Aventura, Ficção interativa 

Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge 1991 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Curse of Monkey Island 1997 Computador Aventura, Ficção interativa 

Monster Hunter (s)  

sp Monster Hunter 2004 PlayStation 2 Action RPG 

Monster Hunter 4 2013 Nintendo 3DS Action RPG 

ss Monster Hunter Portable 3rd  2010 PlayStation 

Portable 

Action RPG 

Monster Rancher 2 1999 PlayStation Simulação, Vida artificial 

Montezuma’s Revenge 1984 Computador Ação, Plataforma 

Monument Valley 2014 Aplicação 

móvel 

Puzzle 

Moon Hunters 2016 Computador RPG, Roguelike 

Moon Patrol 1982 Arcade Ação, Shooter 

Mortal Kombat (s)  

sp Mortal Kombat 1992 SNES Ação, Luta 

Mortal Kombat II 1993 SNES Ação, Luta 

Mortal Kombat X 2015 PlsyStation 4 Ação, Luta 

sf Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero 1997 PlayStation Ação-aventura, Metroidvania 

Mount & Blade: Warband 2010 Computador Action RPG 

Mushihimesama 2004 Computador Ação, Shooter 

Muv-Luv 2003 Computador Aventura, Novela visual 

Myst 1993 Computador Puzzle 

Mystery Fun House 1981 Computador Aventura, Ficção interativa 

Mystic Messanger 2016 Aplicação 

móvel 

Aventura, Novela visual 

N  

Nancy Drew: The Haunted Carousel 2003 Computador Aventura, Ficção interativa 

Narc 1988 Arcade Ação, Shooter 

NationStates 2002 Computador MMOS 

NBA Jam 1993 SNES Simulação, Desporto 

Necropolis 2016 Xbox One Action RPG 

Need for Speed (s)  

sp Need for Speed: Most Wanted 2005 Computador Simulação, Veículos 
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Need for Speed 2015 Computador MMOS 

Neocolonialism 2013 Computador Estratégia, TBS 

NetHack 1987 Computador RPG, Roguelike 

Never Alone 2014 Computador Ação, Plataforma 

Nevermind 2015 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Neverwinter Nights 2002 Computador RPG 

NHL (s)  

sp NHLPA Hockey ‘93 1992 SEGA Genesis Simulação, Desporto 

NHL 13 2012 Xbox 360 Simulação, Desporto 

Night Driver 1976 Computador Simulação, Veículos 

Nights Into Dreams… 1996 SEGA Saturn Ação, Plataforma 

Night Trap 1992 SEGA CD Aventura, Filme interativo 

Ninjabread Man 2005 Nintendo Wii Ação, Plataforma 

Ninja Gaiden Black 2005 Xbox Ação, Hack and slash 

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch 2011 PlayStation 3 RPG 

Nintendogs 2005 Nintendo DS Simulação, Vida artificial 

No Man’s Sky 2016 PlayStation 4 Aventura, Survival 

No More Heroes 2: Desperate Struggle 2010 Nintendo Wii Ação, Hack and slash 

No One Lives Forever 2000 Computador Ação, Shooter 

O  

Octodad: Dadliest Catch 2014 Computador Adventure 

Odin Sphere 2007 PlayStation 3 Action RPG 

Offworld Trading Company 2016 Computador Estratégia, RTS 

Of Orcs and Men (s)  

sp Of Orcs and Men 2012 Xbox 360 Action RPG 

Styx: Master of Shadows 2014 Xbox One Ação-aventura, Stealth 

Oh… Sir!! The Insult Simulator 2016 Computador Simulação 

Ōkami 2006 PlayStation 2 Ação-aventura, Metroidvania 

Ore no Ryouri 1999 PlayStation Estratégia, Time management 

Ori and the Blind Forest 2015 Xbox One Ação-aventura, Metroidvania 

Outcast 1999 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Outlast 2013 Computador Ação-aventura, Survival horror 

OutRun 1986 Arcade Simulaçaõ, Veículos 

Overlord 2007 Xbox 360 Action RPG 

Overwatch 2016 Computador MMOFPS 

P  

Pac-Man (s)  



sp Pac-Man 1980 Arcade Puzzle 

Ms. Pac-Man 1982 Arcade Puzzle 

Panzer Dragoon (s)  

sp Panzer Dragoon 1995 SEGA Saturn Ação, Shooter 

Panzer Dragoon Orta 2002 Xbox Ação, Shooter 

Papers, Pleasse 2013 Computador Estratégia, Time management 

Papo & Yo 2012 Computador Puzzle 

Parallax 1986 Computador Ação, Shooter 

PaRappa the Rapper (s)  

sp PaRappa the Rapper 1996 PlayStation Ação, Ritmo 

Um Jammer Lammy 1999 PlayStation Ação, Ritmo 

Parasite Eve 1998 PlayStation Ação-aventura, Survival horror 

PeaceMaker 2007 Computador Simulação, Construção e gestão 

Peggle 2007 Computador Puzzle 

People Power: The Game of Civil Resisitance 2010 Computador Estratégia, TBS 

Perfect Dark 2000 Nintendo 64 Ação-aventura, Stealth 

Persona (s)  

sp Shin Megami Tensei: Persona FES 2007 PlayStation 2 RPG 

Shin Megami Tensei: Persona 4 2008 PlayStation RPG 

Persona 5 2016 PlayStation 4 RPG 

Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh 1996 Computador Aventura, Filme interativo 

Phantasy Star (s)  

sp Phantasy Star 1987 SEGA Mega 

Drive 

RPG 

Phantasy Star IV: The End of the 

Millenium 

1993 SEGA Mega 

Drive 

RPG 

ss Phantasy Star Online 2  2012 PlayStation 

Portable 

MMORPG 

Phoenix Wright: Ace Attorney 2001 Nintendo DS Aventura, Novela visual 

Picross 3D 2009 Nintendo DS Puzzle 

Pillars of Eternity 2015 Computador Action RPG 

Pitfall (s)  

sp Pitfall! 1982 Computador Ação, Plataforma 

Pitfall II: Lost Caverns 1984 Computador Ação, Plataforma 

Pit-Fighter 1990 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Luta 

Plague Inc: Evolved 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 
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Planescape: Torment 1999 Computador RPG 

PlanetBase 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Planet Coaster 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Plants vs. Zombies 2009 Computador Estratégia, Tower defense 

Playboy: The Mansion 2005 Computador Simulação, Construção e gestão 

Plumbers Don’t Wear Ties  1993 Computador Aventura, Filme interativo 

Pokémon (s)  

sp Pokémon Blue 1996 Game Boy RPG 

Pokémon Yellow 1998 Game Boy 

Color 

RPG 

Pokémon Gold 1999 Game Boy 

Color 

RPG 

Pokémon Crystal 2000 Game Boy 

Color 

RPG 

Pokémon Sapphire 2002 Game Boy 

Advance 

RPG 

Pokémon LeafGreen 2004 Game Boy 

Advance 

RPG 

Pokémon Emerald 2004 Game Boy 

Advance 

RPG 

Pokémon Diamond 2006 Nintendo DS RPG 

Pokémon Platinum 2008 Nintendo DS RPG 

Pokémon White 2010 Nintendo DS RPG 

Pokémon White 2 2012 Nintendo DS RPG 

Pokémon X 2013 Nintendo 3DS RPG 

ss Pokémon Trading Card Game 1998 Game Boy 

Color 

Estratégia, Jogo de cartas  

Pokémon Pinball 1999 Game Boy 

Color 

Ação, Pinball 

Pokémon Mystery Dungeon: Blue 

Rescue Team 

2005 Nintendo DS RPG, Roguelike 

sf Pokkén Tournament 2015 Nintendo Wii 

U 

Ação, Fighting 

Pokémon Go 2016 Aplicação 

móvel 

Action RPG 

Pole Position 1982 Computador Simulação, Veículos 

Police Quest II: The Vengeance 1988 Computador Aventura, Ficção interativa 

Pong 1972 Arcade Simulação, Desporto 

Pony Island 2016 Computador Aventura, Ficção interativa 



Populous 1989 Computador  Simullação, God game 

Portal (s)  

sp Portal 2007 Computador Ação, Plataforma 

Portal 2 2011 Computador Ação, Plataforma 

Postal (s)  

sp Portal 2 2003 Computador Ação, Shooter 

Portal III 2011 Computador Ação, Shooter 

Power Stone (s)  

sp Power Stone 1999 SEGA 

Dreamcast 

Ação, Luta 

Power Stone 2 2000 SEGA 

DReamcast 

Ação, Luta 

Prey 2006 Computador Ação, Shooter 

Primal Rage 1994 PlayStation  Ação, Luta 

Prince of Persia (s)  

sp Prince of Persia 1989 Computador Ação, Plataforma 

Prince of Persia: The Sands of Time 2003 Computador Ação, Hack and slash 

Prince of Persia: Warrior Within 2004 Computador Ação, Hack and slash 

Prince of Persia: The Two Thrones  2005 Xbox Ação, Hack and slash 

Prince of Persia  2008 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Princess Maker 2 1993 Computador Simulaçaõ, Vida artificial 

Prison Architect 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Pro Evolution Soccer 2016 2015 PlayStation 4 Simulação, Desporto 

Professor Layton and the Unwound Future 2008 Nintendo DS Puzzle 

Project Highrise 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Prototype 2009 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Psychonauts 2005 Computador Ação, Plataforma 

Punch Out!! (s)  

sp Punch Out!! 1983 Arcade Ação, Luta 

Mike Tyson’s Punch Out!! 1987 NES Ação, Luta 

Puyo Pop Fever 2004 Nintendo 

GameCube 

Puzzle 

Q  

Q*bert 1982 Arcade Puzzle 

Quake (s)  

sp Quake 1996 Computador Ação, Shooter 
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Quake III: Arena 1999 Computador Ação, Shooter 

Quantum 1982 Arcade Ação 

Quantum Break 2016 Xbox One Ação, Shooter 

Quarantine 1994 Computador Ação, Shooter 

Quest 64 1998 Nintendo 64 Action RPG 

R  

R-Type 1987 Arcade Ação, Shooter 

Radiant Silvergun 1998 SEGA Saturn Ação, Shooter 

Rainbow Six (s)  

sp Tom Clancy’s Rainbow Six 1998 Computador Ação, Shooter 

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 2015 PlayStation 4 Ação, Shooter 

Rally-X 1980 Arcade Puzzle 

Rampart 1990 SEGA Mega 

Drive 

Estratégia 

Ratchet & Clank (s)  

sp Ratchet & Clank 2002 PlayStation 2 Ação, Plataforma 

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal 2004 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Raven’s Cry 2015 Xbox 360 Aventura, Ficção interativa 

Reach for the Sun 2013 Computador Simulação, Vida artificial 

ReCore 2016 Xbox One Ação, Plataforma 

Red Dead Redemption 2010 Xbox 360 Ação-aventura, Sandbox 

Red Faction (s)  

sp Red Faction 2001 Computador Ação, Shooter 

Red Faction: Guerrilla 2009 Xbox 360 Ação, Shooter 

Rememoried 2015 Computador Aventura, Art game 

Rescue on Fractalus! 1984 Computador Simulação, Veículos 

Resident Evil (s)  

sp Resident Evil 1996 PlayStation Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil 3: Nemesis 1999 PlayStation Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil: Code Veronica X 2000 Xbox 360 Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil: Zero 2002 Nintendo 

GameCube 

Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil 4 2005 PlaySation 3 Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil 5 2009 PlayStation 3 Ação-aventura, Survival horror 

Resident Evil 6 2012 PlayStation 4 Ação-aventura, Survival horror 

sf Umbrella Corps 2016  Ação, Shooter 

Resistance (s)  



sp Resistance: Fall of Man 2006 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Resistance 2 2008 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Resistance 3 2011 PlayStation 3 Ação, Shooter 

Rez 2001 SEGA 

Dreamcast 

Ação, Shooter 

Rhythm Heaven 2008 Nintendo DS Ação, Ritmo 

Ricochet Lost Worlds 2005 Computador Breakout clone 

Ride to Hell: Retribution 2013 Computador Ação-aventura 

Ridge Racer (s)  

sp Ridge Racer 1993 PlayStation Simulação, Veículos 

Ridge Racer 7 2006 PlayStation 3 Simulação, Veículos 

RimWorld 2016 Computador Simulação, Construção e gratão 

Rise of Nations 2003 Computador Estratégia, RTS 

Rise of the Triad: Dark War 1994 Computador Ação, Shooter 

Ristar 1995 SEGA Genesis Açõa, Plataforma 

Rival Schools: United by Fate 1997 PlaySatation Ação, Luta 

River Sity Ransom 1989 NES Ação, Beat ‘em up 

Road Rash 3 1995 SEGA Genesis Simulação, Veículos 

RoboCop 2 1991 NES Ação, Plataforma 

Robotron: 2084 1982 Arcade Ação, Shooter 

Rock Band 2007 PlayStation 3 Ação, Ritmo 

Rocket League 2015 PlayStation 4 Simulação, Veículos 

Rock of Ages 2011 Computador Estratégia, Tower defense 

Rogue 1980 Computador RPG, Roguelike 

Rogue Legacy 2013 Xbox One RPG, Roguelike 

Rogue Warrior 2009 Computador Ação, Shooter 

Roller Coaster Tycoon 1999 Computador Simulação, Construção e gestão 

Romance of the Three Kingdoms XI 2006 PlayStation 2 Estratégia, War game 

Rugby Union (s)  

sp Rugby 15 2014 Xbox One Simulação, Desporto 

Rugby World Cup 15 2015 PlayStation 4 Simulação, Desporto 

Rune 2000 Computador Ação-aventura 

RuneScape 2001 Computador RPG, MUD 

Rust 2013 Computador Aventura, Survival 

Ryse: Son of Rome 2013 Xbox One Ação, Hack and slash 

S  

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Cernobyl 2007 Computador Ação, Shooter 
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Saints Row (s)  

sp Saints Row 2006 Xbox 360 Ação-aventura, Sandbox 

Saints Row 2 2008 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Saints Row: The Third 2011 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Sakura Clicker  2015 Computador Incremental 

Saturday Night Slam Masters  1993 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Luta 

Scorched Earth 1991 Computador Ação, shooter 

Scribblenautls Unlimited 2012 Computador Puzzle 

Seaman 1999 SEGA 

Dreamcast 

Simulação, Vida artificial 

Second Life 2003 Computador MMOS 

Secret of Mana 1993 SNES Action RPG 

Septerra Core 1999 Computador RPG 

Shadow Hearts: Covenant 2004 PlayStation 2 RPG 

Shadow of the Beast 1989 Computador Ação, Plataforma 

Shadow of the Colossus  2005 PlayStation 2 Ação, Hack and slash 

Shadowrun 1993 SNES Action RPG 

Shaq Fu 1994 SNES Ação, Luta 

Shatterland 1991 NES Ação, Beat ‘em up 

Shenmue 1999 SEGa 

Dreamcast 

Ação-aventura, Sandbox 

Sherlock Holmes (s)  

sp Sherlock Holmes: Crimes & Punishments 2014 PlayStation 4 Aventura, Ficção interativa 

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter 2016 Xbox One Aventura, Ficção interativa 

Shining Force 1992 SEGA Genesis Tactical RPG 

Shinobi (s)  

sp Shinobi 1987 Arcade Ação, Hack and slash 

Shadow Dancer 1989 Arcade Ação, Hack and slash 

Revenge of Shinobi 1989 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Hack and slash 

Shovel Knight 2014 Nintendo 

WiiU 

Ação, Plataforma 

Shuttle 1992 Computador Simulação, Veículos 

Silent Hill (s)  

sp Silent Hill 1999 PlayStation Ação-aventura, Survival horror 

Silent Hill 2 2001 PlayStation 2 Ação-aventura, Survival horror 



Silent Hill 3 2003 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Silent Hill: Origins 2007 PlayStation 2 Ação-aventura, Survival horror 

Silent Hill: Shattered Memories  2009 Nintendo Wii Ação-aventura, Survival horror 

Silent Scope 1999 PlayStation 2 Ação, Shooter 

Silver 1999 Computador Action RPG 

SimCity (s)  

sp SimCity 1989 Computador Simulação, Construção e gestão 

SimCity 2000 1993 Computador Simulação, Construção e gestão 

SimCity 4 2003 Computador Simulação, Construção e gestão 

SimCity 2013 Computador Simulação, Construção e gestão 

SimCopter 1996 Computador Simulação, Veículos 

Sin & Punishment 2000 Nintendo 64 Ação, Shooter 

Singularity 2010 Computador Ação, Shooter 

Sins of a Solar Empire 2008 Computador Estratégia, 4X 

Siren 2003 PlayStation 2 Ação-aventura, Survival horror 

Skate 3 2010 Xbox 360 Simulação, Desporto 

Skies of Arcadia 2000 Nintendo 

GameCube 

RPG 

Sleeping Dogs 2012 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Sleepwalker 1993 SNES Ação, Plataforma 

Slender: The Eight Pages 2012 Computador Ação-aventura, Survival horror 

Sly Cooper and the Thievius Racoonus  2002 PlayStation 2 Ação, Plataforma 

Smite 2014 Computador Estratégia, MOBA 

Snatcher 1988 SEGA CD Aventura, Novela visual 

Sniper Elite (s)  

sp Sniper Elite 2005 Computador Ação, Shooter 

Sniper Elite III 2014 Xbox One Ação, Shooter 

Software Inc. 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Sonic the Hedgehog (s)  

sp Sonic the Hedgehog 1991 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Plataforma 

Sonic the Hedgehog 2 1992 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Plataforma 

Sonic the Hedgehog 2006 Xbox 360 Ação, Plataforma 

ss Sonic Boom: Rise of Lyric 2014 Nintendo 

WiiU 

Ação, Plataforma 

Sonic Boom: Shattered Crystal 2014 Nintendo 3DS Ação, Plataforma 
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SoulCalibur (s)  

sp SoulCalibur 1998 SEGA 

Dreamcast 

Ação, Luta 

SoulCalibur II 2002 Nintendo 

GameCube 

Ação, Luta 

SoulCalibur V 2012 Xbox 360 Ação, Luta 

Souls (s)  

sp Demon’s Souls  2009 PlayStation 3 Action RPG 

Dark Souls: Prepare to Die Edition 2012 Computador Action RPG 

Dark Souls II 2014 Xbox One Action RPG 

Dark Souls III 2016 Xbox One Action RPG 

Southern Belle 1985 Computador Simulação, Veículos 

South Park (s)  

sp South Park 1998 Nintendo 64 Ação, Shooter 

South Park: The Stick of Truth 2014 Computador RPG 

Space Engineers 2013 Computador Simulation 

Space Harrier 1985 Arcade Ação, Shooter 

Space Invaders (s)  

sp Space Invaders 1978 Arcade Ação, Shooter 

Space Invaders Extreme 2008 Nintendo DS Ação, Shooter 

Space Quest: Chapter I, The Sarien Encounter 1986 Computador Aventura, Ficção interativa 

Spacewar! 1962 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Shooter 

Spec Ops: The Line 2012 Computador Ação, Shooter 

Spelunker 1983 NES Ação, Plataforma 

Spelunky 2008 Computador RPG, Roguelike 

Spider-Man: Shattered Dimensions 2010 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Spintires 2014 Computador Simulação, Veículos 

Spirit of Speed: 1937 2000 SEGA 

Dreamcast 

Simulação, Veículos 

Splatoon 2015 Nintendo 

WiiU 

Ação, Shooter 

Splinter Cell (s)  

sp Tom Clancy’s Splinter Cell 2002 Xbox Ação-aventura, Stealth 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora 

Tomorrow 

2004 Computador Ação-aventura, Stealth 



Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos 

Theory 

2005 Xbox Ação-aventura, Stealth 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Essencials 2006 PlayStation 

Portable 

Ação-aventura, Stealth 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Double 

Agent 

2006 Xbox 360 Ação-aventura, Stealth 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist 2013 Xbox 360 Ação-aventura, Stealth 

Spore 2008 Computador Simulação, God game 

Spyro (s)  

sp Spyro the Dragon 1998 PlayStation Ação, Plataforma 

Spyro 2: Ripto’s Rage 1999 PlayStation Ação, Plataforma 

Stalin vs. Martians 2009 Computador Estratégia, RTS 

Starcraft (s)  

sp Starcraft 1998 Computador Estratégia, RTS 

Starcraft II: Wings of Liberty 2010 Computador Estratégia, RTS 

Stardew Valley 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Star Fox (s)  

sp Star Fox 1993 SNES Ação, Shooter 

Star Fox 64 2005 Nintendo 64 Ação, Shooter 

Star Gladiator Episode I: Final Crusade 1996 Arcade Ação, Luta 

Star Ocean: Till The End of Time 2003 PlayStation 2 Action RPG 

Star Trek (s)  

sp Star Trek 2013 PlayStation 3 Ação, Shooter 

sf Star Trek Online 2010 Computador MMORPG 

Star Wars (s)  

sp Star Wars:  1983 Arcade Ação, Shooter 

Star Wars: Dark Forces 1995 Computador Ação, Shooter 

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast 2002 Computador Ação, Shooter 

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 Computador Ação, Shooter 

Star Wars: Republic Commando 2005 Computador Ação, Shooter 

Star Wars: The Force Unleashed 2008 Computador Ação, Hack and slash 

Star Wars: Battlefront 2015 Computador Ação, Shooter 

ss Star Wars Galaxies 2003 Computador MMORPG 

Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Computador RPG 

Star Wars: Knights of the Old Republic II 2004 Computador RPG 
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sf Star Wars: TIE Fighter 1994 Computador Ação, Shooter 

Star Wars: Rogue Squadron 1998 Nintendo 64 Ação, Shooter 

Steel Battalion 2002 Xbox Ação, Shooter 

Street Fighter (s)  

sp Street Fighter 1987 Arcade Ação, Luta 

Street Fighter II: World Warrior 1991 SNES Ação, Luta 

Street Fighter III: New Generation 1997 Arcade Ação, Luta 

Street Fighter Alpha III 1998 Arcade Ação, Luta 

Street Fighter IV 2008 Xbox 360 Ação, Luta 

Streets of Rage (s)  

sp Strrets of Rage 2009 PlayStation 3 Ação, Beat ‘em up 

Streets of Rage II 2012 Computador Ação, Beat ‘em up 

Streets of Rage III 2014 Xbox One Ação, Beat ‘em up 

Strider 1989 Arcade Ação, Plataforma 

Stronghold (s)  

sp Stronghold 2001 Computador Estratégia, RTS 

ss Stronghold: Crusader 2002 Computador Estrategia, RTS 

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse 2005 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Stunt Car Racer 1989 Computador Simulaçaõ, Veículos 

Stunt Race FX 1994 SNES Simulação, Veículos 

Suikoden II 1998 PlayStation RPG 

Sunless Sea 2015 Computador RPG, Roguelike 

Super Columbine Massacre RPG! 2005 Computador RPG 

Super Meat Boy 2010 Xbox 360 Ação, Plataforma 

Super Smash Bros. (s)  

sp Super Smash Bros. 1999 Nintendo 64 Ação, Luta 

Super Smash Bros. Melee 2001 Nintendo 

GameCube 

Ação, Luta 

Supreme Commander 2007 Computador  Estratégia, RTS 

SweatShop 2016 Computador Incremental 

Sword of the Strs II: Lord of Winter 2011 Computador Estratégia, TBT 

System Shock 2 1999 Computador Action RPG 

T  

Tales (s)  

sp Tales of Symphonia 2003 Nintendo 

GameCube 

RPG 



Tales of the Abyss 2005 PlaySation 2 RPG 

Tales of Vesperia 2008 Xbox 360 RPG 

Tavern Tycoon: Dragon’s Hungover 2017 Computador Simulaçaõ, Construção e gestão 

Tavernier 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Team Fortress 2 2007 Computador MMOFPS 

Tearaway 2013 PlayStation 

Vita 

Ação, Plataforma 

Tecmo Super Bowl 1991 NES Simulação, Desporto 

Teenage Mutant Ninja Turtles (s)  

sp Teenage Mutant Ninja Turtles  1989 NES Ação, Plataforma 

Teenage Mutant Ninja Turtles : The 

Hyperstone Heist 

1992 SEGA Genesis Ação, Beat ‘em up 

Teenage Mutant Ninja Turtles : 

Tournament Fighters  

1994 NES Ação, Luta 

Tekken (s)  

sp Tekken 1994 PlayStation Ação, Luta 

Tekken 3 1997 PlayStation Ação, Luta 

Tekken 5 2004 PlayStation 2 Ação, Luta 

Temple Run (s)  

sp Temple Run 2011 Aplicação 

móvel 

Ação, Plataforma 

Temple Run 2 2013 Aplicação 

móvel 

Ação, Plataforma 

TERA Rising 2011 Computador MMORPG 

Terminal Velocity 1995 Computador Ação, Shooter 

Terraria 2011 Computador Aventura, Survival 

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure 2014 Computador Aventura, Filme interativo 

Texas Hold ‘Em Poker 2004 Nintendo DS Estratégia, Jogo de cartas  

That Dragon, Cancer 2016 Computador Aventura, Art game 

The Dwarves 2016 Computador Tactical RPG 

The Beginner’s Guide 2015 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Banner Saga 2014 Computador Tactical RPG 

The Binding of Isaac 2011 Computador RPG, Dungeon crawler 

The Book of Unwritten Tales  2009 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Cat and the Coup 2011 Computador Puzzle 

The Crow: City of Angels  1997 PlayStation Ação, Beat ‘em up 

The Darkness 2007 PlaySation 3 Ação, Shooter 
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The Elder Scrolls (s)  

sp The Elder Scrolls II: Daggerfall 1996 Computador Action RPG 

The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 Xbox Action RPG 

The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Computador Action RPG 

The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Computador Action RPG 

sf The Elder Scrolls Online 2014 Xbox One MMORPG 

The Evil Within 2014 PlayStation 4 Ação-aventura, Survival horror 

The Fall 2014 PlayStation 4 Ação, Plataforma 

The Hobbit 2003 Computador Ação, Plataforma 

The House of the Dead (s)  

sp The House of the Dead 1998 Nintendo Wii Ação, Shooter 

The House of the Dead: Overkill 2009 PlayStation 3 Ação, Shooter 

The King of Fighters ‘98 1998 Arcade Ação, Luta 

The Last Blade 1997 Arcade Ação, Luta 

The Last Express 1997 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Last Guardian 2016 PlayStation 4 Ação, Plataforma 

The Last of Us 2013 PlayStation 3 Ação-aventura, Survival horror 

The Last Remnant 2008 Computador RPG 

The Last Story 2011 Nintendo Wii Action RPG 

The Legend of Zelda (s)  

sp The Legend of Zelda 1986 NES Action RPG 

Zelda II: The Adventure of Link 1987 NES Action RPG 

The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 SNES Action RPG 

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 Nintendo 64 Action RPG 

The Legend of Zelda: Majora’s Mask  2000 Nintendo 64 Action RPG 

The Legend of Zelda: The Wind Waker 2002 Nintendo 

GameCube 

Action RPG 

The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 Nintendo 

GameCube 

Action RPG 

The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 Nintendo Wii Action RPG 

ss The Legend of Zelda: Link’s Awakening  1993 Game Boy 

Color 

Action RPG 

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons 2001 Game Boy 

Color 

Action RPG 

The Legend of Zelda: Oracle of Ages  2001 Game Boy 

Color 

Action RPG 



The Legend of Zelda: The Minish Cap 2004 Game Boy 

Advance  

Action RPG 

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 Nintendo DS Action RPG 

The Legend of Zelda: A Link Between 

Worlds 

2013 Nintendo 3DS Action RPG 

sf Link: The Faces of Evil 1993 Philips CD-i Aventura, Ficção interativa 

Zalda: The Wand of Gamelon 1993 Philips CD-i Aventura, Ficção interativa 

Zelda’s Adventure 1994 Philips CD-i Aventura, Ficção interativa 

The Light 2012 Computador Aventura, Art game 

The Longest Journey (s)  

sp The Longest Journey 1999 Computador Aventura, Ficção interativa 

Dreamfall: The Longest Journey 2006 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-

earth II 

2006 Computador Estratégia, RTS 

The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 Computador Estratégia, RTS 

The Lord of the Rings: The War of the Ring 2003 Computador Estratégia, RTS 

Theme Hospital 1997 Computador Simulação, Cosntrução e gestão 

The Migrant Trail 2014 Computador Aventura, Survival 

The Mims Beguining 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

The Movies 2005 Computador Simulação, Construção e gestão 

The Neverhood 1996 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Order: 1886 2015 PlayStation 4 Ação, Shooter 

The Oregon Trail 1971 Computador Aventura, Survival 

The Republia Times 2012 Computador  Simulação, Construção e gestão 

The Secret Island of Dr. Quandary 1992 Computador Puzzle 

The Settlers (s)  

sp The Settlers II 1996 Computador Estratégia, RTS 

The Settlers: Heritage of Kings  2005 Computador Estratégia, RTS 

The Settlers 7: Paths to a Kingdom 2010 Computador Estratégia, RTS 

The Simpsons (s)  

sp The Simpsons Arcade 1991 Arcade Ação, Beat ‘em up 

The Simpsons Wrestling 2001 PlayStation Ação, Luta 

The Simpsons Skateboarding 2002 PlayStation 2 Simulação, Desporto 

The Simpsons: Hit & Run 2003 Computador Ação-aventura, Sandbox 

ss The Simsons: Tapped Out 2012 Aplicação 

móvel 

Simulação, Construção e gestão 
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The Sims (s)  

sp The Sims 2000 Computador Simulação, Vida artificial 

The Sims 3 2009 Computador Simulação, Vida artificial 

The Sims 4 2014 Computador Simulação, Vida artificial 

ss The Sims Castaway Stories 2008 Computador Simulação, Vida artificial 

The Sims Medieval 2011 Computador Simulação, Vida artificial 

The Stanley Parable 2013 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Suffering 2004 Computador Ação, Shooter 

The Swapper 2013 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

The Technomancer 2016 Computador Action RPG 

The Tower of Druaga 1984 Computador RPG, Dungeon Crawler 

The Unfinished Swan 2012 PlayStation 4 Ação, Plataforma 

The Vanishing of Ethan Carter 2014 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Walking Dead (s)  

sp The Walking Dead: A Telltales Game 

(Season 1) 

2012 Computador Aventura, Ficção interativa 

The Walking Dead: Survival Instinct 2013 Xbox 360 Ação, Shooter 

The Witcher (s)  

sp The Witcher 2007 Computador Action RPG 

The Witcher 2: Assassins of Kings  2011 Computador Action RPG 

The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Xbox One Action RPG 

The Wolf Amog Us 2013-

2014 

Computador Aventura, Ficção interativa 

The World Ends With You 2007 Nintendo DS Action RPG 

Thief (s)  

sp Thief: The Dark Project 1998 Computador Ação-aventura, Stealth 

Thief: Deadly Shadows 2004 Computador Ação-aventura, Stealth 

This Is The Police 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

This War of Mine 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

Thomas Was Alone 2013 WiiU Ação, Plataforma 

Time Crisis II 1997 PlayStation 2 Ação, Shooter 

Time Killers 1992 Arcade Ação, Luta 

ToeJam & Earl 1991 SEGA Mega 

Drive 

RPG, Roguelike 

Tokyo Mirage Sessions #FE 2015 Nintendo 

WiiU 

RPG 



Tomba! 1997 PlayStation Ação, Plataforma 

Tomb Raider (s)  

sp Tomb Raider 1996 PlayStation Ação, Plataforma 

Tomb Raider II 1997 PlayStation Ação, Plataforma 

Tomb Raider: The Last Revelation 1999 PlayStation Ação, Plataforma 

Tom Raider 2013 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Tom Clancy’s Ghost Recon 2001 Computador Ação, Shooter 

Tomodachi Life 2013 Nintendo 3DS Simulação, Vida artificial 

Tony Hawk (s)  

sp Tony Hawk’s Pro Skater 1999 PlayStation Simulação, Desporto 

Tony Hawk’s Pro Skater 2 2000 PlayStation Simulação, Desporto 

Tony Hawk’s Pro Skater 3 2001 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Desporto 

Tony Hawk’s Pro Skater 4 2002 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Desporto 

Tony Hawk’s Pro Skater 5 2015 PlayStation 4 Simulação, Desporto 

Too Human 2008 Xbox 360 Action RPG 

Torchlight II 2012 Computador Action RPG 

Total War (s)  

sp Total War: Shogun 2 2011 Computador Estratégia, TBT 

Total War: Rome II 2013 Computador Estratégia, TBT 

To the Moon 2011 Computador Aventura, Ficção interativa 

Townsmen 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

Transistor 2014 PlayStation 4 Action RPG 

Trauma Center: New Blood 2007 Nintendo Wii Simulação 

Trials Fusion 2014 Computador Simulaçaõ, Veículos 

Tron 2.0 2003 Computador Ação, Shooter 

Tropico 5 2014 Computador Simulação, Construção e gestão 

Tunnel Rats: 1968 2009 Computador Ação, Shooter 

Turok: Dinosaur Hunter 1997 Nintendo 64 Ação, Shooter 

Twisted Metal (s)  

sp Twisted Metal 2 1996 PlayStation Ação, Shooter 

Twisted Metal: Black 2001 PlayStation 4 Ação, Shooter 

Tyranny 2016 Computador RPG 

Tyto Ecology 2016 Computador Simulação, Construção e gestão 

U  
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Ultima (s)  

sp Ultima I: The First Age of Darkness  1981 Computador RPG 

Ultima III: Exodus 1983 Computador RPG 

Ultima V: Warriors of Destiny 1988 Computador RPG 

Ultima VI: The False Prophet 1990 Computador RPG 

Ultima VII: The Black Gate 1992 Computador RPG 

ss Ultima Underworld: The Stygian Abyss 1992 Computador RPG, Dungeon crawler 

sf Ultima Online 1997 Computador MMORPG 

Uncharted (s)  

sp Uncharted: Drake’s Fortune 2007 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Uncharted 2: Among Thieves  2009 PlayStation 3 Ação, Plataforma 

Uncharted 4: A Thief’s End 2016 PlayStation 4 Ação, Plataforma 

Under Siege 2011 PlayStation 3 Estratégia, RTT 

Undertale 2015 Computador RPG 

Uno 2006 Xbox 360 Estratégia, Jogo de cartas  

Unravel 2016 Xbox One Ação, Plataforma 

Unreal (s)  

sp Unreal 1998 Computador Ação, Shooter 

Unreal II: The Awakening 2003 Computador Ação, Shooter 

ss Unreal Tournament 1999 Computador Ação, Shooter 

Unreal Tournament 3 2007 Computador Ação, Shooter 

Until Dawn 2015 PlayStation 4 Ação-aventura, Survival horror 

Uplink 2001 Computador Programming 

V  

Vagrant Story 2000 PlayStation Action RPG 

Valhalla Hills 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Valiant Hearts: The Great War 2014 PlayStation 3 Aventura, Ficção interativa 

Valkyria Chronicles 2008 PlayStation 3 Tactical RPG 

Valkyrie Profile: Lenneth 2006 PlayStation 

Portable 

RPG 

Vampire: The Masquerade, Bloodlines  2004 Computador Action RPG 

Vandal Hearts 1996 PlayStation 3 Tactical RPG 

Vanquish 2010 Xbox 360 Ação, Shooter 

Vectorman 1995 SEGA Mega 

Drive 

Ação, Plataforma 



Viewtiful Joe 2003 Nintendo 

GameCube 

Ação, Beat ‘em up 

Vigilante 8 1998 PlayStation Ação, Shooter 

Villagers 2015 Computador Simulação, Construção e gestão 

Virtua Cop 1994 Arcade Ação, Shoote 

Virtua Fighter (s)  

sp Virtua Fighter 1993 SEGA Saturn Ação, Luta 

Virtua Fighter 4 2001 PlayStation 2 Ação, Luta 

Virtua Fighter (s)  

sp Viva Piñata 2006 Xbox 360 Simulação, Vida artificial 

Viva Piñata: Party Animals  2007 Xbox 360 Party 

Vlad the Impaler 2014 Computador Action RPG 

VVVVVV 2010 Computador Ação-aventura, Metroidvania 

W  

Warcraft (s)  

sp Warcraft III: Reign of Chaos 2002 Computador Estratégia, RTS 

Hearthstone: Heroes of Warcraft 2014 Xbox One Estratégia, Jogo de cartas  

ss World of Warcraft 2004 Computador MMORPG 

Warhammer 40.000: Dawn of War 2004 Computador Estratégia, RTS 

Warriors Orochi 3 2011 Xbox 360 Ação, Hack and slash 

Wars (s)  

sp Advance Wars 2001 Game Boy 

Advance 

Estratégia, TBT 

Advance Wars 2: Black Hole Rising 2003 Game Boy 

Advance 

Estratégia, TBT 

Wasteland 2 2014 Computador RPG 

Watch Dogs 2014 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Wave Race: Blue Storm 2001 Nintendo 

GameCube 

Simulação, Veículos 

We Happy Few 2016 Xbox One Ação-aventura, Surival horror 

Where in the World is Carmen Sandiego? 1985 Computador Aventura, Ficção interativa 

Wii (s)  

sp Wii Sports 2006 Nintendo Wii Simulação, Desporto 

Wii Play 2006 Nintendo Wii Party 

Wii Fit 2007 Nintendo Wii Exergame 

Wii Sports Resort 2009 Nintendo Wii Simulaçaõ, Desporto 
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Wii Fit Plus 2009 Nintendo Wii Exergame 

Wii Party 2010 Nintendo Wii Party 

Wild Arms 1996 PlayStation RPG 

WildStar 2014 Computador MMORPG 

Windward 2015 Computador RPG, Roguelike 

Wing Commander 1990 Computador Ação, Shooter 

Win the White House 2011 Computador Simulação, Construção e gestão 

Wizardry: Proving Grounds of the Mad 

Overlord 

1981 Computador RPG, Dungeon crawler 

Wolfenstein (s)  

sp Wolfenstein 3D 1992 Computador Ação, Shooter 

Return to Castle Wolfenstein 2001 Computador Ação, Shooter 

Wolfenstein: The New Order 2014 Xbox One Ação, Shooter 

WolfQuest 2007 Computador Simulação, Vida artificial 

World of Goo 2008 Computador Puzzle 

Worms Armageddon 1999 Computador Estratégia, TBS 

Wrecking Crew 1985 NES Ação, Plataforma 

WWE (s)  

sp WWF SmackDown! 2000 PlayStation Ação, Luta 

ss WWF WrestleMania 2000 1999 Nintendo 64 Ação, Luta 

X  

X-men (s)  

sp X-Men 1993 SEGA Genesis Ação, Plataforma 

X-Men Origins: Wolverine 2009 Computador Ação, Hack and slash 

XCOM: Enemy Unkown 2012 PlayStation 3 Estratégia, TBT 

Xeno (s)  

sp Xenogears 1998 PlayStation RPG 

ss Xenoblade Chronicles 2010 Nintendo Wii Action RPG 

Xenoblade Chronicles X 2015 Nintendo Wii 

U 

Action RPG 

Xevious 1982 Arcade Ação, Shooter 

XIII 2003 Nintendo 

GameCube 

Ação, Shooter 

X Rebirth 2013 Computador Ação-aventura, Sandbox 

Y  

Yakuza 2005 PlayStation 2 Ação-aventura 



Young Meteorologist Program 2012 Computador Aventura, Ficção interativa 

Youtubers Life 2016 Computador Simualção, Construção e gestão 

Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses  2001 PlayStation 2 Estratégia, Jogo de cartas  

Yume Nikki 2004 Computador Aventura, Ficção interativa 

Z  

Zaxxon 1982 SEGA SG-

1000 

Ação, Shooter 

Zero Escape (s)  

sp 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine 

Doors 

2009 Nintendo DS Aventura, Novela visual 

Virtue’s Last Reward 2012 PlayStation 

Vita 

Aventura, Novela visual 

Zero Wing 1989 SEGA Mega 

Drve 

Ação, Shooter 

Zombies Ate My Neighbors  1993 SNES Ação, Shooter 

Zombies, Run! 2012 Aplicação 

móvel 

Exergame 

ZombiU 2012 Nintendo Wii 

U 

Ação-aventura, Survival horror 

Zone of the Enders: The 2nd Runner 2003 PlayStation 3 Ação, Hack and slash 

Zork: The Great Underground Empire, Part 1 1980 Computador Aventura, Ficção interativa 

 


