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OS JOGOS E A FANTASIA: AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICANALISE PARA OS 
JOGOS 

 

 

1. RESUMO 
 

Este trabalho visa compreender o uso da psicanalise na elaboração de 

personagens e narrativas para jogos. E como entender o inconsciente pode auxiliar 

na construção de jogos mais imersivos, onde a experiência é mais envolvente, não 

restrito a um pequeno público de jogadores, mas universal. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho poderá contribuir para construção de uma experiência de jogo mais 

envolvente, levando o jogador a encontrar seus ideais no jogo, por meio da narrativa 

e personagens. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo desse trabalho é entender as contribuições da psicanalise para o 

mundo dos jogos. O que é a fantasia, porque é importante compreender como 

funciona o inconsciente do jogador enquanto joga e em que isso ajuda na 

concepção de personagens e narrativas para jogos.   
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4. METODOLOGIA 
 

Para essa pesquisa foi utilizada a revisão bibliográfica de obras de autores que 

abordam a temática e que estudam o inconsciente humano. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Primeiramente partindo do entendimento de imersão, depois de como ela ocorre 

ao jogar. Janet Murray[2003] define imersão como uma metáfora sobre a 

experiência física de estar submerso na água, durante o mergulho, um universo 

completamente diferente, como é a agua do ar, envolta o jogador, aquele mundo lhe 

propicia sensações novas, a tal ponto em que esse já não sabe se o que está 

acontecendo ali é realmente uma experiência ou se aquele é apenas um meio para 

entretê-lo. Durante o jogar, o jogador experiência um universo novo, esse a qual o 

jogador irá agir sobre e será submetido à transformação por, assim é a imersão. 

Para que haja imersão é necessária à identificação, o jogador precisa entrar em 

sintonia com aquele mundo, ele precisa se identificar seja com a narrativa ou com os 

personagens, como numa obra literária. Para que ocorra a tal identificação existem 

modelos de narrativas e personagens universais, em outras palavras que todos se 

identificam, esses modelos alojam-se nas fantasias inconscientes de cada um. 

Uma fantasia é a realização inconsciente de um desejo do sujeito, segundo 

Freud[1908,1907], cujo mesmo é incapaz de realizar, é um meio de realiza-lo 

parcialmente, porque embora não possa realiza-lo na realidade concreta poderá 

realizá-lo na realidade psíquica, a fantasia. Se certa vez conseguisse realizar esse 

desejo recalcado não sentiria prazer algum, seria capaz apenas de obter satisfações 

parciais, essas que são fantasiosas(ocorrem na realidade psíquica) e não reais. 

A fantasia é como um romance que se carrega para qualquer lugar e pode ser 

aberto sem mostrar a ninguém, segundo Nasio[2007], os desejos inconscientes 

podem ser saciados sem que ninguém veja. A fantasia ocorre com maior frequência 

em situações intimas, a fantasia deforma a realidade afetiva, tomando 

frequentemente influência sobre as decisões importantes da vida. Em suas fantasias 
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o sujeito interpreta hora um Homem poderoso, dono de terras, hora um sujeito 

aprisionado que é dominado por alguma força maior, hora um rapaz sedutor, 

desejado por muitas mulheres, hora alguém que quer ser abraçado e amado. As 

fantasias são como roteiros com personagens sexuais e agressivos. 

As crianças não fantasiam, elas não tem vergonha de suas brincadeiras muito 

embora escondam seus brinquedos, a fantasia é uma característica do adulto, 

espera-se dele que leve suas responsabilidades a sério. Sobre a formação psíquica 

deve-se afirmar que até os seus três anos a criança ainda não tem superego. O 

superego é formado entre três e seis anos durante o complexo de édipo. 

O complexo de édipo é a fase em que a criança se apaixona por seu pai ou mãe, 

segundo Freud[1924], dependendo se for menino se apaixonará por sua mãe, e o 

desejo será recalcado pelo medo da castração, se identificando assim com seu pai 

para poder conquistar sua “mãe”, futura esposa. A menina se apaixona por seu pai, 

ela acredita já ter sido castrada, e portanto passará a vida procurando pelo falo que 

perdeu, como nos meninos a paixão pelo genitor do sexo oposto, no caso o Pai, 

será recalcada.  Assim forma-se o Superego, responsável pelas censuras ao 

ID(Inconsciente). O ID é a instancia psíquica responsável pela realização dos 

desejos do sujeito, e o ego é o que leva o sujeito a realizar os desejos do ID, porém 

obedecendo as censuras do superego. Essa é a estrutura psíquica do inconsciente 

individual, mas há outro inconsciente além do individual, este é nomeado por Jung 

de Inconsciente coletivo. 

O inconsciente coletivo existe antes do sujeito, ele é herdado dos mitos e lendas 

das civilizações antigas, segundo Jung[2011], e pertence a todos nós, sem ser 

particular de ninguém, é universal, os heróis e deuses da mitologia já carregavam os 

valores de vaidade e de beleza por exemplo. No Inconsciente coletivo formam-se os 

Arquétipos, os principais arquétipos são animus, anima, self, sombra e persona. 

Joseph Campbell[2004] em o Herói de Mil faces, define uma estrutura narrativa 

nomeada a jornada do herói, e para essa definição ele retoma o conceito de 

Arquétipos de Jung e separa alguns arquétipos ideais para narrativas. O herói, o 

vilão, o mentor, o arauto, o pícaro e outros, mas os principais são o Herói, aquele 

que é justo e ideal, o vilão, a Sombra, uma união de todos os medos internos do 

jogador e o mentor, o Pai simbólico, aquele que guia o herói pela jornada, o jogador 

identifica-se tanto com o herói como com o vilão, porque ambos habitam em seu 
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inconsciente, um é a junção de todos os seus medos internos e mal resolvidos e o 

outro é seu lado benigno.  

 A jornada do herói é dividida em quatro atos principais, a situação inicial, a 

partida, a crise e o retorno. O herói começa em sua zona de conforto, ele será 

convidado a uma jornada, podendo resistir ao convite, mas no fim acabará 

aceitando-o então em sua jornada confrontará desafios, até chegar ao maior de seus 

desafios, mas irá fracassar, o herói entrará em crise, terá de enfrentar seus medos 

para então adquirir um tesouro e renascer, ele solucionará seus problemas e 

retornará a seu mundo ideal agora em um estagio de vida mais elevado. O jogador 

identifica-se com esse modelo de narrativa porque ela é universal, todos nós 

vivemos ela em nosso cotidiano, assim como viveram nossos antepassados, frente à 

falta pode-se encarar a jornada ou deixa-la de lado, existe uma busca eterna em 

preencher um vazio que nunca estará preenchido, portanto esse processo será 

repetido no decorrer da vida do sujeito, atingindo a um estagio de vida sempre mais 

elevado, mas o sujeito pode ignorar seu vazio e deixar a aventura de lado. 

Os contos, em especial os infantis separam as personagens intimas de 

atribuições negativas, por exemplo não é a mãe que é odiada, mas a madrasta, 

porque é mais difícil odiar irmãos, pais, mães e parentes próximos, os contos 

buscam solucionar as questões mal resolvidas das crianças, não é dito para a 

criança não ser curiosa demais, ou muito avarenta, mas é demonstrado como 

crianças muito avarentas ou curiosas são punidas, assim diz Marilena Chauí[1984], 

do mesmo modo não é dito ao jogador que ele vai se identificar com o herói, esse 

processo ocorre inconscientemente e é planejado pelo Game Designer, afim de 

tornar o jogo imersivo e prender o jogador em sua obra. 

 

 

 

6. RESULTADOS  
 

Entender o Inconsciente e os modelos de identificação dos jogadores, poderá 

nos levar a produção de jogos em que o nível de engajamento seja maior e que 

retenha o jogador por mais tempo no jogo, o uso de arquétipos, especialmente se 

aliado a pesquisa de público pode criar personagens que tragam ao jogador 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

5 
 

sentimentos reais, não colocando apenas um vilão na tela, mas um vilão que seja 

profundamente odiado pelo jogador, e também não só colocando um herói, mas um 

que seja admirado também profundamente pelo jogador, diferente da literatura e dos 

filmes o jogador participa no jogo, o que faz com que a imersão por si só já seja 

maior, quanto mais o jogo tiver a ver com o jogador, mais difícil será pro mesmo 

discernir a realidade vivida de uma experiência que visa entretê-lo, aliando a 

brincadeira, a mecânica e a participação a valores que tenham a ver com o jogador, 

e inclusive o levando a refletir sobre seu próprio mundo por meio de um jogo, esse 

processo é totalmente inconsciente e portanto o jogador não tem ideia de que esteja 

acontecendo. 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É verdade que um personagem pra jogos é incompleto, sobre ele atuam duas 

entidades, personagem e jogador. O jogo precisa de um espaço vazio para que o 

jogador tenha lugar para as suas projeções, tanto na narrativa como nos 

personagens, as características lançadas sobre um personagem pra jogo definem 

sua silhueta, textura, animação e vários outros aspectos, induzem o jogador a uma 

percepção de quem é o personagem, mas sem tirar espaço do jogador, o jogador 

quer agir no jogo. Um jogo que traga a realidade do jogador, seus valores para o 

mundo do jogo é capaz de engajá-lo profundamente, por quebrar a distinção entre 

jogo e realidade gerando a imersão, o jogador encontra no jogo aspectos subjetivos 

que também encontra na realidade, trabalha-se com arquétipos para capturar 

valores universais e não individuais, mas os valores individuais também podem ser 

trabalhados se aliados a uma boa pesquisa de público-alvo.  
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