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Resumo 
 

Existe um elo presente na maioria dos jogos de RPG
1
, 

que aproxima e distancia da mesma forma, a vida real 

da vida lúdica nos jogos de videogames. Este elo 

citado acima, neste trabalho, corresponde à criação de 

uma ponte que consiste em fazer uma comparação 

entre o tunning ,customização e acessorização de 

veículos, com ênfase em carros de corrida, existentes 

na vida real, que migra de forma direta no jogo deste 

estudo: Need for Speed
2
. 
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I. Introdução 
 
     Os jogos eletrônicos tiveram sua popularização 

entre a década de 70 e 80, o Arcade ou fliperama 

conhecido no Brasil, era o nome dado ao que 

conhecemos de videogame em seu começo. Eram 

máquinas de entretenimento e lazer dos jovens da 

época, e ficavam nos bares, restaurantes e casas 

especializadas. Para jogar o jogo no fliperama era 

                                                 
1
 RPG: Role-playing game (em português: jogos em primeira 

pessoa) 
2
 Need for Speed, é um jogo eletrônico de simulação de 

corrida de carros produzidoem 1994 pela Eletronic Arts 

Canada e distribuído pela Eletronic Arts para os consoles 

3DO, PlayStation, Sega Saturn e uma versão para PC 

executada em DOS. 

necessário comprar fichas e ter seu tempo determinado 

na tela ou até a vida do personagem acabar. Os jogos 

de simulação de corridas eram exclusivos nas 

máquinas, pois eram compostos por uma única placa 

(PCB), que impedia  a substituição do jogo. 

 

     Foi na década de 90, que os consoles caseiros 

tinham o hardware superior aos de fliperama, e foi a 

década de lançamento do jogo deste estudo. Com um 

console mais moderno foi possível produzir jogos com 

avatares personalizáveis como, Diablo onde é 

permitido ter opção de escolha entre três personagens.  

 

    A moda está ligada de forma direta a jogos de RPG, 

já que de alguma forma tem de a ver com 

representação do figurino do personagem no jogo, 

assim como a opção de personaliza-lo.  Neste artigo 

em específico a moda está inserida em forma de 

consumo e customização, estimulada pelo jogo Need 

for Speed.  

 

      Essa opção de mudança de característica do 

personagem que pode acontecer no início do jogo ou 

ao longo do mesmo e é conhecida como customização, 

termo conhecido na moda em que constitui da ação de 

caracterização pessoal. Essa caracterização no 

personagem que pode ser um avatar representativo de 

uma pessoa ou o carro como em Need for Speed é 

semelhante à customização humana na moda, já que é 

vinculada a individualidade e desejo pessoal de cada 

um.  

 

     O objetivo deste estudo é consolidar a ligação entre 

a customização presente na moda e vincular a jogos 

eletrônicos de forma relevante ao Antropomorfismo 

que é a forma psicológica de compreender o que está 

envolvido quando a caracterização e personalização 

saem de sua própria forma e exterioriza em outro meio, 

que estimula diretamente o consumo. Retratado neste 



trabalho, o consumo é inteiramente vinculado ao jogo, 

já que vem de uma prática realizada na vida real do 

jogador que é proporcionado no jogo. 

 

     Este artigo tem semelhança com um artigo 

publicado no SBGames 2006 de título: Avaliação 

estética de games. O artigo citado faz relação entre os 

jogos eletrônicos e a sensibilização de estímulos 

mentais do jogador e de que forma isto impulsiona os 

produtores de jogos eletrônicos na criação da estética 

do jogo, abordado também nesse artigo a partir do 

Antropomorfismo presente nos jogos eletrônicos.  

 

     Portanto a estrutura deste artigo para que possa 

compreender o objetivo que consiste este artigo é: 

Antropomorfismo e consumo que trata a teoria do 

Antropomorfismo e de que forma ele está inserido no 

jogos, assim como tratar a inserção do consumo do 

ponto do Antropomorfismo, customização e consumo 

em jogos eletrônicos, em específico o Need for Speed, 

é Antropomorfismo e consumo, Customização e 

acessorização está relacionado a forma prática da teoria 

citada no tópico anterior, neste ponto o jogo Need For 

Speed já está sendo exemplificado, Migração de 

comportamento retrata o comportamento do jogador 

em sua vida para com o jogo, Estudo de caso é o 

aprofundamento do jogo e suas versões mais 

relevantes, Mídia e jogo relaciona a influência do jogo 

sob outras perspectivas, no caso o filme de mesmo 

título.  

     

II. Antropomorfismo e consumo 
 

O Antropomorfismo é uma via de mão dupla que, 

ainda que se tenha uma parte de si próprio reproduzido 

em algum ser ou elemento, parte dele também é 

ocultação de desejo e características de si, que na vida 

real não é exposta. Todavia esse jogo de identidade 

dupla é controlado através de elementos 

propositalmente inseridos no jogo. 
 

O Antropomorfismo carrega muitas 

implicações importantes. Por 

exemplo, o pensamento de uma 

entidade não-humana de formas 

humanas torna merecedor de 

cuidados moral e consideração. Além 

disso, as entidades antropomorfizadas 

tornam-se responsável por suas 

próprias ações - ou seja, eles se 

tornam merecedores de punição e 

recompensa. (WAYTZ, 2010).3 

 

      Essa busca pela satisfação do desejo individual 

torna-se uma linha tênue conjunto ao consumo, que é  

um ato despertado pelo desejo de possuir algo que não 

se tenha ou não tenha necessidade de possuir, e todo 

                                                 
3
 Disponível em: < 

http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/release

s/does-the-devil-really-wear-prada-the-psychology-of-

anthropomorphism-and-dehumanization.html> Acessado 

em:12 de abril de 2015) 

esse conjunto é exemplificado através de jogos, 

principalmente se eles forem de customização.  

      A customização é a parte prática da teoria do 

Antropomorfismo, já que é o exercício da 

personificação gerada individualmente e é 

exteriorizada de forma direta ou indireta através dos 

jogos. De forma que possa corresponder a realidade do 

jogador ou um desejo de possuir ou ser algo que não 

está em sua realidade. 

 

      Em Need For Speed, o consumo é estimulado a 

cada momento, fazendo com que seu jogador seja 

mantido interessado no jogo por estar sendo subsidiado 

pelos seus desejos e falsas necessidades.  

 
O consumo de bens essenciais à vida 

atende a necessidades biológicas 

primitivas, ligadas à sobrevivência: 

fome, frio, calor, segurança. No 

entanto o princípio do prazer impõe 

ao homem que seja feliz. (AUDI 

2010) 

 

      De fato a essência dos bens materiais parte de uma 

necessidade sendo ela biológica ou não, porém o prazer 

imposto ao se consumir algo que deseja, sendo fútil ou 

excessivo é de forma individual, é algo que vem do 

interior pessoal em forma de desejo, que possa vir a 

causar dependência de sua felicidade.  

 

      Este elo criado pelos jogos e não só por eles, em 

que o consumo e o desejo estão diretamente ligados, 

implica que essa necessidade de possuir é estimulada 

de forma proposital, para que o jogador seja escravo de 

seus desejos de forma que ele não sinta-se dessa 

maneira por estar sendo subsidiado pela função do 

jogo. 

 

      Esta interação foi abordada pelo psicólogo 

Abraham Maslow que criou uma pirâmide baseada nas 

necessidades, em que sua base está às necessidades 

primárias (necessidades básicas do corpo físico), acima 

dela estão às necessidades secundárias (necessidades 

de segurança e necessidade de realização pessoal), essa 

hierarquia de necessidades é constante nos jogadores. 

 

 

 
 

 

 



 

Figura 1: Imagem explicativa da pirâmide de Maslow. (fonte: 

google imagens) 

 

Maslow (apud Bergamin, 2008) 

defende que praticamente todas as 

teorias históricas e contemporâneas 

de motivação se unem na 

consideração das necessidades, 

impulsos e estados motivadores. 

Bergamini (2008) destaca que o 

modelo de Maslow propõe a noção de 

necessidade como fonte de energia 

das motivações existente no interior 

das pessoas. Segundo Maslow (1962) 

necessidade é, em resumo, a privação 

de certas satisfações. (FERREIRA, 

DEMUTTI, GIMENEZ, 2010) 

 

      Essa constância de prioridades da pirâmide de 

Maslow nos jogadores é um ato explícito e 

compreendido de que a definição da evolução dos três 

sujeitos de Stuart Hall, tomando como base o terceiro 

sujeito, o pós-moderno.  

 
O sujeito pós-moderno, 

conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou 

permanente. A identidade torna-se 

uma "celebração móvel": formada 

transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. 

(HALL, 1987) 

 

      Os jogos de customização, como o Need for Speed, 

consistem da conquista pela satisfação do desejo por 

consumir várias personalidades e por prioridades 

pessoais em relevância ao customizar o personagem. 

 

III. Customização e Acessorização 

 

A customização é a prática do desejo permitido através 

de vertentes que neste caso é o jogo Need for Speed, 

que possibilita ao jogador um leque de opções de 

customizações variáveis a todo instante, que neste jogo 

o consumo de adquirir um estado de personificação é 

muito mais além do personagem, já que o personagem 

é um carro.  

 

 
 

Figura 2:  Menu de customização do carro da versão do jogo: 

Need for Speed: Rivals 2013. 

(fonte: http://www.wsgf.org/dr/need-speed-rivals/en) 

 

      De forma que seja possível a clareza da 

personificação deste jogo, o modo como o 

Antropomorfismo do jogador que está por trás do 

carro, é inserido no jogo, traz além da personalidade da 

pessoa em si.  

 

         Audi (2010) cita que no videogame (que inclui o 

RPG), a criação, incorporação ou simplesmente a 

recriação da própria identidade é sensível, passa da 

esfera mental para a audiovisual – esta exteriorização 

perceptível a si e aos outros é extremamente atrativa 

para o indivíduo. 

 

      Portanto, essa exteriorização de si para algum 

elemento, é fator psicológico, que altera o 

comportamento do indivíduo em seu meio, tornando-o 

exposto de seus desejos.  

 

      Segundo Santana a customização é uma das modas 

destes tempos pós-modernos. Na busca incessante da 

identidade, cada um quer vestir algo que reflita um 

pouco de sua personalidade. Daí a onda de apropriar o 

figurino ao estilo pessoal ou à demanda do 

consumidor. Assim, é possível mudar, converter uma 

roupa ou um complemento em uma extensão do jeito 

de ser da pessoa. 

 

      Esse desejo pela customização instigado pelo jogo 

é real e menos comum para a maioria, porém há várias 

competições anuais com o intuito de buscar a melhor 

personificação através da customização de veículos, 

como o Bike Week Headquarters
4
, competição anual 

onde seus competidores a maioria são ex-pilotos de 

corrida, como o brasileiro Tarso Marques, que é 

bicampeão mundial desse campeonato, levam suas 

motos customizadas para ser analisadas e obter uma 

campeã.   

 
 

Figura 3: Logo do evento 2016. 

(fonte: http://www.officialbikeweek.com/ ) 

IV. Migração de comportamento  

                                                 
4
 Bike Weelk Headquarters: 

http://www.officialbikeweek.com/ 

http://www.wsgf.org/dr/need-speed-rivals/en
http://www.officialbikeweek.com/


 

No caso do jogo utilizado neste estudo, Need For 

Speed¹, há uma migração intencional, onde pessoas 

com afeição maior a corridas de carros reais 

personalizados são impostos aos jogos que simulam 

corridas reais, trazendo diretamente o desejo pela 

customização. 
 

 A junção do Antropomorfismo ligado a jogos e essa 

migração de público intencional pelos criadores dos 

jogos fica claro que, essa customização ocorrida no 

início e ao longo do jogo através de barreiras a ser 

vencidas, faça uma conexão direta com o tunnig  

automobilístico que trata da personificação do 

automóvel através de peças e parte mecânicas. 

 

      Essa migração ocorrida para o jogo, que retrata um 

hábito real impulsionado pelo desejo de consumo e 

desejos individuais, se comporta da mesma forma no 

jogo. Entretanto no jogo essa personificação não ocorre 

de forma livre e fácil. 

 

     A personificação no jogo tem um grau de 

dificuldade que aumenta gradativamente conforme sua 

atividade no jogo, que mantém o jogador interessado. 

Essa ciclo funciona da mesma forma na vida desses 

4jogadores, porém de forma mais fácil no jogo, já que 

para se obter um produto de personificação novo 

envolve situação econômica e tempo do jogador. 

       

V. Estudo de caso 
 

Intencionalmente em meados da década de 90, década 

do lançamento do jogo de estudo, um jogo de 

simulação de corridas que ocorrem em cidades, onde 

enfrenta obstáculos presentes na vida real, porém sem 

impor limites de legislação de trânsito. 

 

      A mudança de vida tecnológica imposta às pessoas, 

fez com que o propósito dos jogos mudasse, de forma 

que acompanhasse a consolidação da globalização e do 

capitalismo. 

 

      Bauman (2008) compreende que a internet é uma 

ótima fonte para a alteração de identidade, novos 

começos e nascimentos múltiplos, ao contrário da vida 

real. Nos jogos, a possibilidade de ser outro (ou “estar 

outro”) é condição fundamental. De fato que essa 

condição fundamental é decorrente de possibilidades 

mais rápidas e instáveis que a internet proporciona, 

visto que suas opções são muito maiores e 

convidativas. 

 

       Através de elementos contidos nos jogos de vídeo 

games em primeira pessoa, em alguns jogos 

especificamente, sempre foi uma busca a possibilidade 

de constituir uma alteração de identidade própria, que 

“através de alguma representação metafórica, busca a 

representação do desejo individual, que é exteriorizada 

para o personagem do jogo”. 

 

 “O jogo é uma atividade ou 

ocupação voluntária, exercida dentro 

de certos e determinados limites de 

tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de 

um fim em si mesmo, acompanhado 

de um sentimento de tensão e alegria 

e de uma consciência de ser diferente 

da vida quotidiana.” 

(HUIZINGA,2008, p. 33) 

 

      O objeto de estudo, o jogo Road & Track Presents: 

Need for Speed, foi o primeiro título da série que 

rendeu outras versões com o mesmo nome. O jogo foi 

produzido conjuntamente com uma revista 

especializada em carros esportivos, a Road & Track, 

que inclusive cedeu seu nome a primeira versão do 

jogo, para que através de testes o comportamento real 

dos carros fosse reproduzido no jogo, através dos sons  

das  trocas de marcha. No jogo foram incluídos 

 vídeos, fotos e comentários sobre os veículos. 

 

 
 

Figura 4: Imagem do jogo em andamento da versão Need for 

Speed: Road & Track, onde  é possível ver um painel de 

desenvolvimento do carro . 

 (fonte: http://www.giantbomb.com/road-track-presents-the-

need-for-speed/3030-4703/ ) 

 

      Fazendo uma análise histórica do jogo Need for 

Speed em suas 20 versões. Um reboot
5
 da franquia será 

lançado este ano (2015), onde a base da personificação 

dos jogos  e da cultura automobilística será mantida. O 

modo noturno do jogo terá sofrerá uma influência da 

versão Underground 2, inclusive na forma de 

customização do carro nesta versão. Haverá também 

uma narrativa para manter o jogador interessado. 

 

                                                 
5
 Reboot é uma nova versão aprimorada do jogo mantendo a 

base da história do jogo original e recontando essa história. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Road_%26_Track
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_c%C3%A2mbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
http://www.giantbomb.com/road-track-presents-the-need-for-speed/3030-4703/
http://www.giantbomb.com/road-track-presents-the-need-for-speed/3030-4703/


 
 

Imagem 5: Foto de divulgação do reboot do jogo Need for 

Speed. 

(fonte:http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/n

eed-speed-reboot-da-serie-e-anunciado-para-ps4-xbox-one-e-

pc.html) 

 

     Need for Speed: Underground foi uma das versões 

que mais obtiveram sucesso, devido à mudança de 

foco. Foi o primeiro jogo a fornecer modo carreira com 

história, o uso do tunning, com adereços como peças 

especiais, fuselagem e iluminação neon e corridas 

noturnas com efeitos plausíveis.  

 

 
 
Figura 6: Printscreen de um vídeo do youtube da corrida final 

noturna da versão Underground. 

(fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=lBVLg7u1lEc ) 

 

 
 
Figura 7: Printscreen do vídeo do youtube mostrando o menu 

de tunning do carro. 

(fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gxNTU4qEB_c ) 

 

        Need for Speed: Carbon lançado em 2006 foi 

inspirado no filme Velozes e Furiosos: Desafio  de 

Tóquio, a inspiração fica notória no desafio  dos 

Canyons no jogo, que é bastante similar a corrida 

ocorrida no filme. 

 

 
 
Figura 8: Cena do filme Velozes e Furiosos: desafio de 

Tóquio. 

(fonte: Google imagens) 

 

 
 
Figura 9: Foto da versão Need for Speed: Carbon, semelhante 

a corrida do filme. 

(fonte: http://adrenaline.uol.com.br/forum/consoles/116887-

imagens-do-need-speed-carbon.html ) 

 

     Need for Speed: Most Wanted foi uma versão 

criada com o objetivo de promover o caos.  A ideia 

central desta versão foi oferecer a oportunidade dos 

jogadores de quebrarem regras de trânsito como passar 

da velocidade permitida, fazer perseguições, entrar em 

área restrita e roubar carros do estacionamento, 

sofrendo influência do jogo GTA (Grand Theft Auto), 

jogo com proposta parecida a esta versão. 

 

 
 

Figura 10: Imagem ilustrativa da versão Need for Speed: 

Most Wanted. 

(fonte: Google imagens)  

 

              O jogo oferece ao jogador um personagem em 

forma de carro, onde é exposta uma espécie de 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/need-speed-reboot-da-serie-e-anunciado-para-ps4-xbox-one-e-pc.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/need-speed-reboot-da-serie-e-anunciado-para-ps4-xbox-one-e-pc.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/need-speed-reboot-da-serie-e-anunciado-para-ps4-xbox-one-e-pc.html
https://www.youtube.com/watch?v=lBVLg7u1lEc
https://www.youtube.com/watch?v=gxNTU4qEB_c
http://adrenaline.uol.com.br/forum/consoles/116887-imagens-do-need-speed-carbon.html
http://adrenaline.uol.com.br/forum/consoles/116887-imagens-do-need-speed-carbon.html


catálogo de carros, desde do carro mais simples ao 

carro mais potente que, todavia não está permitido. 

Após a escolha do personagem diante de opções 

limitadas, é permitido algumas alterações através do 

menu para jogadores iniciantes. A função do jogo no 

geral é de vencer corridas urbanas para que se obtenha 

o desbloqueio de peças para customização e carros. 

 

VI. Mídia e Jogo 
 
     O filme lançado em 2014 teve o ângulo das câmeras 

instaladas nos carros para as cenas de corridas, elas 

foram postas em lugares estratégicos para que 

pudessem mostrar a ostentação das paisagens nas cenas 

e nos carros. 

 

     A recepção do filme com o público em seu ano de 

lançamento no cinema em 2014 foi positiva, visto que 

em seu fim de semana de estreia ficou em terceiro 

lugar dos filmes mais vistos, faturando R$ 6,6 

milhões.
6
 

 

 

Em 2012 iniciou a produção do filme sobre o jogo 

Need for Speed, com roteiro adaptado para a mídia, o 

longa foca em uma história narrativa do personagem 

Tobey Marshall, piloto de corridas ilegais, a fim de 

tornar o filme acessível a todos os públicos. Para dar 

fidelidade às corridas do jogo os cineastas empregaram 

realidade ao filme nas cenas de corrida, fazendo com 

que seus atores recebessem aulas extensas de direção.  

 
     A trama não chega a ser profunda 

ou um estudo de personagem, mas há 

muito da paixão por automóveis vista 

em filmes da década de 1960/70 

como Bullit, com Steve McQueen. A 

equipe da oficina comandada por 

Tobey Marshall (Aaron Paul) cultua 

astros de corrida antigos e é devota, 

principalmente, aos muscle cars7 - um 

deles, aliás, é tão protagonista quanto 

Paul. Tal apreço é também 

demonstrado pelo diretor Scott 

Waugh, que filma as perseguições de 

maneira crua e com ar quase 

amador.(ROMARIZ, 2014). 

 

     Um ponto interessante dessa adaptação do jogo para 

o filme é que em um período de seis meses foram 

reproduzidos 13 muscle cars de origens americanas e 

europeias. Feitos com fibras de carbono, alumínios e 

pneus potentes, além disso, seus motores foram 

modificados para o filme. Após o lançamento do filme, 

ficou disponível para algumas versões do Need for 

                                                 
6
 Disponível em : 

<http://www.hollywoodreporter.com/news/box-office-need-

speed-wins-688848 > 
7
 Termo usado para definir carros com potência, tamanho e 

performances. 

Speed: Rivals, a possibilidade de desbloqueio de 

alguns carros do filme. 

 

     Demonstrando a conexão real do filme e jogo com  

vida real da maioria de seus jogadores, segundo a 

redação do site canaltech o Mustang Shelby GT500, 

carro reproduzido pra o filme, foi veículo de segurança 

da Sprint Cup da corrida Nascar, no circuito 

Homestad-Miami. Quem guiou o carro no 

encerramento da temporada da categoria Ford 

EcoBoost 400, nos Estados Unidos.  

 

  
Figura 9: Foto do Mustang Shelby GT500, motor: 5.8 Liter 

V-8, potência:620 HP, 0-100Km/h: 3,6 segundos, velocidade 

máxima: 305 Km/h. 

(fonte: http://www.nerdspot.com.br/)  

 

VII. Considerações finais  
 

Concluímos, primeiramente, que no tocante ao  

Antropomorfismo e consumo foram abordados os 

fundamentos do Antropomorfismo voltado a 

caracterização exterior aplicado nos jogos de RPG, no 

caso Need for Speed, e de que forma o consumo está 

inserido ou estimulado nesta análise individual de 

personificação.  

 

     No tópico de Customização e acessorização, é 

tratado de exemplificar e demonstrar o que foi 

fundamentado no tópico anterior. Aprofundando no 

desejo individual de cada jogador, trata à representação 

de forma direta no jogo Need for Speed, mostrando 

que esta ferramenta de customização é algo 

característico do indivíduo de hoje. É observado que 

essa prática de personificação vem de um hábito real. 

 

     Em Migração de comportamento, tratou-se de 

analisar as condições que o jogo proporciona para 

atrair jogadores que se identificam com o proposto e os 

que não, e de forma é mantido o interesse dele no jogo.   

 

     O estudo de caso foi o tópico responsável pelo 

aprofundamento de análise direta do jogo, partindo da 

evolução de sua primeira edição até a sua mais recente, 

mostrando suas diferenças e vantagens. Apontando 

também suas referências e formas de entreter um 

público mais crítico do jogo.  

 

     Em Mídia e jogo foram consolidadas as referências 

do jogo em outro meio para que pudesse homenagear o 

http://omelete.uol.com.br/filmes/criticas/need-for-speed-o-filme/
http://www.hollywoodreporter.com/news/box-office-need-speed-wins-688848
http://www.hollywoodreporter.com/news/box-office-need-speed-wins-688848
http://www.nerdspot.com.br/


jogo e atender a um público que queria ver o jogo nos 

cinemas e ver pessoas fazendo o que fazem no jogo.  

Abordando também como a referência é cruzada, visto 

que carros do filme foram introduzidos no jogo, assim 

como o enredo do jogo ficou mais parecido com o 

filme. 

 

     É importante destacar que ao longo do artigo, 

percebe-se que a forma como o jogo é produzido para 

tencionar as emoções e o desejo individual de cada 

jogador é base do sucesso do mesmo. Portanto a 

ferramenta da customização é o que mantém o jogador 

entretido, e podemos fazer uma ligação com os 

preceitos de uma sociedade capitalista, já que é preciso 

impulsiona-la tornar um circulo vicioso em volta do 

consumo.  

 
     Ao final deste estudo, acreditamos que uma das 

chaves para a compreensão do sucesso deste jogo (e de 

outros de sua mesma categoria) é a relação do consumo 

dentro do jogo. As dinâmicas da auto representação 

que são esclarecidas através de estudos periféricos 

como a psicologia, a antropologia e mesmo a moda. 

Acreditamos que estudos desta direção podem ser 

significativos para o desenvolvimento de jogos e 

principalmente para o que se refere aos desafios e 

entretenimento secundários (side quests) dos games. 
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