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                                            RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar quais os vínculos que se 
estabelecem entre os jogadores de Super Smash Bros. Melee em ambiente 
competitivo. Para tal, é feita uma descrição da atividade lúdica e do jogo utilizando 
diversos autores da área da ludologia, principalmente o Modelo Clássico dos Jogos de 
Jesper Juul. Descrever o jogo como atividade capaz de configurar carga simbólica e 
criativa em diferentes aspectos dos eventos e campeonatos da comunidade nos 
capacita a identificar manifestações culturais que podem ser analisadas pelas teorias 
da Semiótica da Cultura, auxiliada por uma Teoria da Imagem e da Mídia pelas teorias 
de Norval Baitello e Harry Pross. Com estas teorias consideramos o corpo humano 
como ponto central do estudo da comunicação, compreendendo-o como causa e fim 
do processo comunicativo vinculador. A descrição dos gestos dos jogadores e 
artefatos midiáticos também faz uso da teoria dos estudos da comunicação de Vilém 
Flusser, no qual suporta uma descrição estrutural do objeto que queremos investigar 
a respeito da definição dos vínculos. Foi observado, portanto, que vínculos 
comunicativos permeiam e estabelecem sociabilidade neste ambiente competitivo 
através de gestos que configuram valor simbólico, que configura efeitos positivos e 
negativos, no contexto da atividade lúdica. 

Palavras-chave: Cultura emergente, Super Smash Bros. Melee, Jogos eletrônicos, 
Performance lúdica, Ambientes competitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research has its objective in the investigation of which bonds are 
established between players of Super Smash Bros. Melee in competitive 
ambience. As such, we describe the playful activity and game through authors 
regarding the field of ludology, mainly through Jesper Juul’s Classic Game Model. 
Through the description of the game as an activity that creates symbolic and 
emergent values in different aspects of the events and tournaments of this 
community, we are enabled to identify cultural manifestations that can be 
analyzed by theories such as Norval Baitello’s and Harry Pross’ Cultural 
Semiotics, Image and Media studies. Through this theoretical lens we consider 
the human body as the key point of communication studies, as the body is present 
in both ends of any process of communication and bonding. The description of 
players gestures and media artifacts through Vilém Flusser’s communication 
theory enables us to form a structural description of our object to cathegorize and 
define the bonds we seek as objective. As such, it was observed that the activity 
of play of this video game as a process of communication enabled several bonds 
to be formed between players, and it also creates an ambience in which sociability 
is valued and sustained through cultural and symbolic values. 

Keywords: Emergent culture, Super Smash Bros. Melee, Video game, Playful 
activity, Competitive ambience 
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INTRODUÇÃO  

 

A participação do autor dessa pesquisa em eventos de videogames 

competitivos foi uma das forças que impulsionaram ao questionamento que 

busca compreender quais vínculos se estabelecem entre jogadores de jogos 

eletrônicos na performance lúdica. Frequentar espaços em que operam pela 

performance lúdica foram provocativos de indagação, visto que a estrutura dos 

jogos eletrônicos quando operada de maneira profunda capacitou a formação de 

amizade, sentimentos fortes e de maneira não usual, muitas vezes 

ultrapassando barreiras linguísticas ou de estranhamento social. 

Partindo destas indagações foi que a participação auto etnográfica se 

revelou como de grande importância, visto que configura a experiência autoral 

como importante no que diz respeito à percepção dos afetos que se busca 

investigar, além de verificar em primeira mão as observações que serão 

analisadas ou narradas pela descrição de artefatos midiáticos. 

Esta pesquisa tem seu foco na atividade lúdica, no processo de jogar 

jogos eletrônicos especificamente. É necessário compreender o jogo eletrônico 

e sua estrutura para elaborar qual a relação formada entre os jogadores e o jogo, 

com finalidade de compreender a atividade social e os laços culturais criados 

neste ambiente. O estudo irá, então, buscar a descrição de um objeto de estudo 

na tentativa de observar uma comunidade que se forma através da prática do 

jogo, criando um ambiente cultural particular. 

Super Smash Bros. Melee é um jogo de luta publicado pela Nintendo, 

utilizando personagens de diversas franquias da empresa. Desenvolvido pela 

HAL Laboratory o jogo foi lançado em 2001 para o console Nintendo GameCube. 

Este jogo é o segundo na franquia Super Smash Bros. e seguindo o sucesso 

comercial do antecessor, foi o jogo mais vendido para o console1. Dado o 

sucesso comercial da franquia, através da construção um jogo de luta muito 

diferente dos padrões do gênero que inclui personagens famosos de diversos 
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outros jogos de sucesso, é possível perceber que existia uma grande base de 

jogadores. 

É preciso considerar, contudo, que já existem outras três entradas nessa 

franquia, cada uma para o console subsequente lançado pela empresa 

japonesa. No mercado dos jogos eletrônicos é comum observar uma queda de 

jogadores em um dado jogo quando seu sucessor é lançado: comumente os 

jogadores escolhem o jogo mais novo da franquia, acompanhando os 

desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças de jogabilidade. 

De maneira inusitada, Super Smash Bros. Melee continua sendo jogado 

atualmente, com uma comunidade crescente de jogadores que contestam a 

obsolescência do jogo através da competição. Na prática competitiva, os 

jogadores tem como objetivo derrotar1. 

Seu oponente fazendo com que ele não tenha mais vidas, ou seja, 

executando sequências de golpes no personagem adversário de maneira com 

que ele saia fora dos limites do jogo e perca vidas. Indo contra o intuito dos 

criadores, que fizeram o jogo com foco em um público vasto e que jogaria o jogo 

de forma casual visando o entretenimento, os jogadores encontraram no jogo a 

possibilidade de competir através do desenvolvimento do conhecimento do jogo, 

na prática e domínio na execução de técnicas e o estabelecimento de uma 

comunidade internacional. 

Com o objetivo de verificar quais os vínculos construídos entre os 

jogadores através do ambiente competitivo pela prática deste jogo, irei investigar 

além da superfície da jogabilidade, assim como compreender seus impactos 

através de valores simbólicos.  

A pesquisa irá, então, descrever a prática competitiva de Super Smash 

Bros. Melee na tentativa de observar de que maneira essa atividade se tornou a 

base de uma comunidade competitiva de quase duas décadas. A descrição do 

jogo eletrônico e seu design servem de ponto inicial para compreender de que 

maneira é possível observar esta atividade no âmbito da Semiótica da Cultura, 

                                                           
1INTERNET ARCHIVE, Disponível 

em:<https://web.archive.org/web/20080513182616/http://www.nintendo.com/whatsnew/detail/1u0FthaPx

TSSeJelWm4Jt8TI0VJlTt5j>. Acesso em 29 de ago. 2019. 
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esta pesquisa não tem seu foco no design ou desenvolvimento de jogos 

eletrônicos apesar de usar um deles como objeto de pesquisa. 

Além do jogo, a comunidade que se estabelece pela competição, também 

será analisada e descrita na tentativa de compreender quais os valores 

compartilhados, que tipo de ambiente constituem e quais os laços estabelecidos 

entre os jogadores. Imagens e vídeos de arquivo de eventos passados, auxiliam 

a pesquisa no que diz respeito a fornecer material de análise, o que alerta 

também para o cuidado para não se atentar a estas imagens de arquivo como 

peças isoladas de um ambiente performático e comunitário. 

A comunidade competitiva de Super Smash Bros. Melee inicia sua  

história no lançamento oficial do jogo em 2001. Os torneios mudaram muito com 

o passar do tempo, mas o básico constituído por uma performance entre duas 

pessoas usando o videogame como mídia, definido em um espaço e tempo 

específico, ainda é mantido até a atualidade. De maneira a explorar as 

possibilidades de análise da pesquisa, vamos contextualizar elementos chave 

da história da comunidade competitiva deste jogo em uma tentativa de apontar 

comportamento emergente, padrões reconhecíveis ou indicações de fenômenos 

culturais relevantes. 

O material de arquivo utilizado para adquirir as informações a respeito da 

história competitiva deste jogo, estão espalhados ao longo de diversos acervos 

na internet. Websites, plataformas de vídeo, canais pessoais e uma história 

pessoal do autor como competidor e frequentador de campeonatos, compõem 

as principais fontes informativas sobre a cena competitiva de Super Smash Bros. 

Melee. Particularmente usaremos SmashBoards.com, um fórum para 

discussões a respeito de Super Smash Bros., por muito tempo considerado o 

canal principal de discussão competitiva do jogo e a primeira manifestação de 

organização internacional do cenário competitivo, Youtube.com como um acervo 

de vídeo e conteúdo, 

servindo de plataforma para assistir partidas e campeonatos passados, 

além de guias sobre o jogo e conteúdos variados criados por jogadores. Twitch.tv 

como a principal plataforma de transmissão de campeonatos ao redor do mundo, 

além de mais recentemente servir como plataforma de trabalho e remuneração 

financeira de alguns dos jogadores mais conhecidos e bem sucedidos na 
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comunidade competitiva. O documentário The Smash Brothers 2 de 2013 e 

dirigido por Travis Beauchamp, que buscou explicar o nascimento da cena 

competitiva de Super Smash Bros. Melee em locais dos Estados Unidos da 

América e acompanhou alguns dos jogadores mais fortes de sua época, 

estabelecendo uma narrativa atrelada a maneira que jogavam o jogo. 

De maneira a capturar processos comunicativos particulares para a 

criação de vínculos ou que sejam representativos dos valores simbólicos 

compartilhados pela comunidade em questão, a análise se atentará a vídeos 

específicos que relatam partidas competitivas que ilustram casos particulares de 

manifestação simbólica, físico-corporal, emotiva, midiática ou comunitária 

vinculativa pela filmagem do jogo, dos jogadores, dos espectadores e dos 

narradores. Esta análise midiática se preocupará também com a questão 

metodológica dos sistemas complexos, para que se evite cair no erro de que é 

possível descrever este processo como um sistema redutível a soma de suas 

partes, ou ainda que isolar estas imagens de arquivos iguala o fenômeno em seu 

momento de ocorrência. 

Considerar o fato de que o jogo é um crossover, ou seja, que é composto 

por diversos personagens icônicos da empresa Nintendo, que já tinham uma 

grande base de fãs, claramente contribuiu para o sucesso de mercado e 

interesse público no jogo. Quando um jogo com personagens conhecidos e 

adorados contém uma jogabilidade acessível, ou seja, que é possível um novo 

jogador rapidamente compreender os básicos e se divertir, há uma boa 

combinação para que novos jogadores experimentem o jogo. A receptividade da 

superfície casual do jogo ajudou com que muitos jogadores investissem seu 

tempo, aos poucos descobrindo e sendo introduzidos a competitiva do 

videogame. 

O jogo tem, então, uma aparência muito diferente de franquias do gênero 

de luta já estabelecidas, como Street Fighter ou Virtua Fighter. O público inicial 

de Super Smash Bros., era diferente em diversos fatores, pessoas mais novas, 

que jogavam em seus consoles nas suas casas no lugar de jogar em arcades, 

um estabelecimento comercial que pessoas se encontravam para jogar diversos 

jogos eletrônicos e que foi o primeiro cenário competitivo dos jogos de luta 

tradicionais. Essa diferença ainda era amplificada pelos personagens da 
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Nintendo, carismáticos e voltados em geral para um público de todas as idades, 

menos graficamente violento e que amplificou a cisão entre Super Smash Bros., 

e jogos de lutas tradicionais e suas já estabelecidas comunidades competitivas2. 

São também consideráveis as diferenças de mecânicas e jogabilidade 

entre os jogos de luta tradicionais e a franquia em questão. De maneira geral, 

jogos de luta tradicionais colocam dois jogadores voltados um contra o outro, 

limitando a possibilidade de virar de costas para seu oponente, em um cenário 

composto por dois eixos, o horizontal e o vertical, estruturado por um chão plano 

e paredes nos cantos da tela. O objetivo do jogo é reduzir a barra de vida do seu 

oponente acertando-o com golpes, normalmente com longas listas de comandos 

específicas a cada personagem com inputs de direções variados e particulares 

de cada jogo ou personagem. 

A franquia Super Smash Bros., no entanto, quebrou com diversas destes 

padrões já aceitos pela comunidade de jogos de luta tradicional. Esta franquia 

utiliza mecânicas e jogabilidade advinda do gênero de jogos de plataforma, jogos 

que utilizam de opções simples de movimento dos personagens e criam diversas 

possibilidades com um uso criativo da interação do personagem com seu 

ambiente. Desta maneira, o jogo conta com diferenças estruturais gritantes: 

Movimentos simples ao invés de inputs complicados; os personagens se movem 

livremente e de maneira independente de onde o outro se encontra; os jogadores 

não tem uma barra de vida, mas um total de vidas que diminui quando um 

personagem sai dos limites da fase, e perde quando o outro jogador o acerta 

com golpes e o remove destes limites. Portanto, a jogabilidade e mecânicas da 

franquia também influenciaram para que houvesse uma grande diferença entre 

a comunidade competitiva de jogos de luta e a nascente comunidade competitiva 

de Super Smash Bros. Melee. Este levantamento é relevante para compreender 

que foi um grupo de pessoas que constituíram seu ambiente por conta própria, 

criando suas próprias estruturas, regras e acordos. 

É perceptível como o comportamento emergente se manifestou como 

uma força motriz que ajudou a fundar esta comunidade competitiva: o grande 

                                                           
2 The Smash Brothers: Episode 1 - Show Me Your Moves (Remastered). Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=NSf2mgkRm7Q&list=PLoUHkRwnRH-

IXbZfwlgiEN8eXmoj6DtKM>; Acesso em 29 de ago. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSf2mgkRm7Q&list=PLoUHkRwnRH-IXbZfwlgiEN8eXmoj6DtKM
https://www.youtube.com/watch?v=NSf2mgkRm7Q&list=PLoUHkRwnRH-IXbZfwlgiEN8eXmoj6DtKM
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número de jogadores devido ao aspecto crossover, a escolha de personagens e 

sua vontade de explorar as possibilidades do jogo; mecânicas e físicas de jogo 

particulares que promoviam jogabilidade livre em relação a seus oponentes e a 

falta de estrutura competitiva que levou a cooperação e formação de uma 

comunidade com participação ativa com uma longevidade de quase duas 

décadas e ativa até o momento presente desta pesquisa. 

Esta força criativa foi responsável pelo ponto de partida de criação não 

apenas de um espaço de convivência e de capacidade de sociabilização, mas 

que configura um espaço em que seus integrantes compartilham afetos através 

de sua união pelo interesse na prática competitiva e na performance lúdica. 

Desta maneira, abre a capacidade de investigar quais são os afetos 

compartilhados pelos integrantes deste espaço na observação dos gestos 

revelados na performance lúdica, revelando também os vínculos pertencentes a 

este ambiente comunicacional. 
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1. CAPITULO I - ATIVIDADE LÚDICA: REGRAS, JOGADOR E 

CULTURA 

 

O objeto em questão a esta pesquisa é definido como “o ambiente cultural 

em que se realizam competições do jogo Super Smash Bros. Melee”, que ainda 

precisa ser descrito de maneira precisa e detalhada para que uma análise das 

suas particularidades seja feita de acordo. 

O jogo eletrônico Super Smash Bros. Melee, foi desenvolvido pela 

empresa HAL Laboratory e publicado pela empresa Nintendo para seu console 

GameCube, lançado em 2001. A franquia Super Smash Bros.,  é uma série de 

jogos de luta que utilizam mecânicas de jogos de plataforma, inspiradas em jogos 

da empresa Nintendo como Super Mario Bros. ou Metroid, em que os jogadores 

controlam diversos personagens da empresa japonesa em batalhas de até 

quatro jogadores. 

O primeiro jogo da franquia fez uso dos personagens icônicos de diversas 

séries de jogos de sucesso da Nintendo como estratégia para atrair jogadores 

de diferentes franquias para se interessar neste novo lançamento. Em uma 

entrevista a respeito do desenvolvimento do protótipo do jogo feito para 

apresentar à empresa Nintendo e convencê-la a utilizar seus personagens, 

Masahiro Sakurai, que viria a se tornar o diretor da franquia Super Smash Bros. 

contou um pouco da proposta inicial do jogo 

Bem, eu queria oferecer uma alternativa aos jogos de luta 
bidimensionais que estavam lotando o mercado. Eu também 
queria ver se era possível fazer um jogo para quatro jogadores 
que fosse interessante e oferecesse uma experiência nova toda 
vez que fosse jogado. De fato, eu queria desenvolver um battle 
royale para quatro jogadores [...]. Eu pedi para usar os 
personagens da Nintendo porque era muito difícil passar a 
atmosfera do mundo do jogo corretamente para o caso de um 
jogo de luta jogado no console em um lar [...] você precisa criar 
a atmosfera e a imagem do mundo do jogo desde seu início, de 
outra maneira o jogo sofre consequências. Esse foi o motivo pelo 

qual eu pedi para usar os personagens da Nintendo13. 

                                                           
3 SAKURAI, Masahiro. Entrevista disponível:<https://www.nintendo.co.uk/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Super-

Smash-Bros-Brawl/Volume-7-Once-in-a-Lifetime-Experience/1-Dragon-King-The-Fighting-Game/1-

Dragon-King-The-Fighting-Game-226141.html>. Acesso em 02 de set. 2019. 

https://www.nintendo.co.uk/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Super-Smash-Bros-Brawl/Volume-7-Once-in-a-Lifetime-Experience/1-Dragon-King-The-Fighting-Game/1-Dragon-King-The-Fighting-Game-226141.html
https://www.nintendo.co.uk/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Super-Smash-Bros-Brawl/Volume-7-Once-in-a-Lifetime-Experience/1-Dragon-King-The-Fighting-Game/1-Dragon-King-The-Fighting-Game-226141.html
https://www.nintendo.co.uk/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Super-Smash-Bros-Brawl/Volume-7-Once-in-a-Lifetime-Experience/1-Dragon-King-The-Fighting-Game/1-Dragon-King-The-Fighting-Game-226141.html
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O intuito inicial do diretor Sakurai deixa algumas questões interessantes 

de análise quanto as particularidades da franquia Super Smash Bros: Sua 

jogabilidade e gênero criados para contrastar ao gênero já estabelecido do jogo 

de luta bidimensional para dois jogadores e do fato de que o lançamento do jogo 

seria feito para um console, ou seja, jogado nas casa das pessoas no lugar dos 

arcades que eram as casas dos jogos de luta, estabelecimentos que oferecem 

diversos jogos eletrônicos diferentes no estilo arcade: máquinas com um 

gabinete para um ou dois jogadores, normalmente cobrando dos jogadores pelo 

número de vezes que querem jogar por uma ficha ou moeda. 

Quanto a diferença no gênero do jogo e a jogabilidade é possível fazer 

diversas pontuações interessantes, mas de maneira geral só de olhar para uma 

tela de jogo é possível observar diversas diferenças relevantes entre o jogo de 

luta tradicional e a franquia Super Smash Bros. Vamos tomar como comparação 

o jogo Street Fighter 3: Third Strike, lançado em 1999, havendo uma proximidade 

de data de lançamento com Super Smash Bros. Melee para observar as 

diferenças na interface do jogo e de algumas mecânicas que demarcam as 

diferenças principais entre os jogos. 

Na Figura 1 observamos todos os traços tradicionais de um jogo de luta 

bidimensional: uma barra de vida na parte superior da tela, uma demarcação dos 

vencedores dos rounds uma vez que as lutas são definidas pelo ganhador de 

dois rounds, o tempo restante do round, as barras de poderes especiais; cada 

uma no canto de cada jogador indicado pelo nome e ícone do personagem na 

parte superior da tela. Além disso, visto que o jogo lançou para Arcade consta 

também na tela de jogo uma pontuação, não necessariamente importando para 

o resultado da partida, mas comum em jogos de Arcade como uma maneira de 

manter quantificado a pontuação dos jogadores que jogaram em cada gabinete. 

É possível observar que as personagens estão sempre voltados um para o outro, 

o eixo do jogo é o ponto de encontro entre as personagens, se elas trocam de 

lugar elas viram instantaneamente uma de face à outra. A cena é delimitado por 

um limite inferior, o chão e duas paredes invisíveis em cada limite horizontal da 

cena. 
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No caso da Figura 2 é possível ver as diferenças apontadas por Sakurai 

no que diz respeito ao gênero dos jogos de luta tradicionais. Não se observa a 

informação relativa a barra de vida, tempo restante na partida, apesar de que o 

jogo tem esta opção como configuração da partida. Não há o conceito de rounds 

neste jogo, além de que também não há barras de poderes especiais ou pontos 

na tela e também a presença de quatro jogadores simultâneos ao invés do limite 

de dois. A única informação de interface de usuário são os ícones das 

personagens no canto inferior da tela, cada qual representado por um ícone da 

franquia a qual pertence; na imagem é possível ver que a Peach e o Bowser tem 

o mesmo ícone, um cogumelo, pois ambas personagens são da franquia Super 

Mario Bros., e as cores simbolizam em qual porta o controle está conectado; 

vermelho para a primeira porta, azul para a segunda, amarelo para a terceira e 

verde para a quarta. 

Existe também a presença de um número percentual para cada jogador, 

que indica a quantidade de dano que cada personagem já recebeu em sua vida, 

também chamada de stock. Cada golpe desse jogo dá uma quantidade 

percentual de dano e arremessa o oponente em uma trajetória, aumentando o 

seu percentual quando você recebe um golpe e quanto maior o seu percentual 

mais longe você é lançado ao receber um golpe. O objetivo do jogo, então, é 

acertar o oponente com golpes e aumentar o seu percentual, possibilitando que 

um golpe mais forte o arremesse além dos limites, tanto horizontais quando 

verticais, da cena e eliminando sua stock. 

É possível perceber na Figura 2 que as personagens tem mais liberdade 

de movi- mento pelo fato de não estarem fixas no eixo relativo as outras 

personagens. Isso significa que é possível virar de costas para os outros 

personagens, pular em plataformas, fazer uso das fases de maneira não 

relacionada aos outros personagens na tela, aumentando o número de opções 

de movimento em um dado momento. 

Além das diferenças de jogabilidade, mecânicas e gênero de um jogo de 

luta diferente a constatação de Sakurai também nos faz pensar a respeito da 

escolha das personagens, de uma força imagética que as personagens 

carregam, capazes de construir uma atmosfera de familiaridade dentro do lar de 

um jogador. Esta constatação é interessante para pensar na carga simbólica em 
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volta das personagens das franquias famosas da Nintendo e para pensar no 

espaço físico que o jogador se situa e o seu entorno como relevante e influente 

na experiência do jogo. 
 

 

Figura 1: Quadro de uma partida Street Fighter III: Third Strike 

 
Fonte 1: Disponível em: <https://cdn3.dualshockers.com/wp-content/uploads/2019/01/ Street-Fighter-III-

Third-Strike-Online-Edition-1.jpg> Acesso em: 18 de abr. 2019 
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Figura 2: Quadro de uma partida de quatro jogadores de Super Smash Bros. Melee 

 
Fonte 1: Fonte: Disponível em: <https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2016/06/ SuperSmashBros-

Melee-Screenshot.jpg> Acesso em: 18 de abr. 2019 

 

 

 

Melee foi o segundo jogo da franquia Super Smash Bros., cujo primeiro 

jogo, Foi lançado com o título Super Smash Bros. para o console Nintendo 64, 

publicado e desenvolvido pelas mesmas empresas, porém no ano de 1999. Das 

principais mudanças entre os dois jogos da série podemos levantar o 

desenvolvimento gráfico, aumento do número de polígonos que o console é 

capaz de processar, houve um aumento na velocidade de movimento das 

personagens e no jogo como um todo, maior estabilidade para manter o jogo 

operando a sessenta quadros por segundo, maior número de modos de jogo e 

quantidade de conteúdo jogável, e principalmente o aumento do número de 

personagens jogáveis; de doze personagens do jogo original o segundo jogo da 

franquia contém um total de vinte e seis personagens jogáveis, e um aumento 

enorme na quantidade de músicas, com composições e arranjos orquestrados 

visto que a capacidade de processamento do console GameCube permite que 

músicas com uma qualidade maior fossem colocadas no jogo. 

É interessante pensar que várias das personagens jogáveis e presentes 

neste jogo já faziam parte de um imaginário midiático popular há vários anos. 

Considerando que o jogo Super Mario Bros. lançou em 1985 e que o The Legend  
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of  Zelda  lançou em 1986 os personagens mais antigos já haviam conquistado 

espaço imagético na cultura popular, tanto de jogadores quanto de 

consumidores de notícias, de tecnologia ou mesmo tomando espaço popular 

através de adereços, fantasias, das músicas do jogo 2. 

O fenômeno de reconhecimento simbólico através das personagens 

presentes no Super Smash Bros. Melee se revelou então fundamental para que 

jogadores tivessem interesse por um jogo desconhecido, de um gênero nunca 

visto e que quebra com a tradição de jogos de luta tanto em seus fundamentos 

estruturais quanto no fato de que foi lançado para console e não para arcade. É 

possível fazer uma listagem das personagens jogáveis presentes no Melee 

tentando ver quais personagens já eram reconhecidas, ou carregadas de um 

apelo simbólico de ícone popular ou de um apelo ao passado e ao saudosismo. 

Fazendo uma lista dos personagens separados pelas franquias a que 

pertencem temos o seguinte resultado: 

• Super Mario Bros: As personagens Mario, Luigi, Dr. Mario, Peach, 

Yoshi e Bowser são jogáveis. 

• Donkey Kong: A personagem Donkey Kong é jogável. 

• F-Zero: A personagem Captain Falcon é jogável. 

• The Legend of Zelda: Link, Young Link, Zelda, Sheik e Ganondorf 

são jogáveis. 

• Pokémon: Pikachu, Pichu, Jigglypuff e Mewtwo são jogáveis. 

• Star Fox: Fox e Falco são jogáveis. 

• Fire Emblem: Marth e Roy são jogáveis. 

• Kirby: Kirby é jogável. 

• Mother: Ness é jogável. 

• Ice Climber: Ice Climbers são jogáveis. 

• Metroid: Samus é jogável. 

• Game and Watch: Mr. Game and Watch é jogável 
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As personagens jogáveis consistem de personagens bem reconhecidas 

de franquias antigas e com diversos lançamentos no ocidente, como Super Mario 

Bros, The Legend of Zelda e Pokémon, mas também contém personagens de 

franquias muito antigas e que poucas pessoas reconheceriam, como Ice Climber 

e Game and Watch, e contando também com personagens de franquias que 

tiveram sua aparição no ocidente pela primeira vez com Melee, ou seja, 

introdução de novas franquias e personagens para o público ocidental, como Fire 

Emblem4. 

Desta maneira o jogo se posiciona para seus jogadores como uma 

plataforma que combina o já conhecido e o confortável com o novo e a surpresa, 

tanto no quesito do gênero quanto nas personagens incluídas no jogo. Este 

aspecto, contudo, foi pensado pelos desenvolvedores do jogo como uma 

distinção bem definida entre o ambiente dos arcades, voltado para o jogo casual 

em consoles. 

Esta descrição serve como explanação de base do jogo Super Smash 

Bros. Melee, apesar de ser apenas uma breve apresentação das suas 

particularidades é importante que seja mencionado que o sucesso de mercado 

do jogo, mais de sete milhões de cópias do jogo foram vendidas no mundo inteiro 

e foi o jogo que mais vendeu para o console GameCube, como uma constatação 

de que existia uma grande base de jogadores. 

Dada esta grande base de jogadores e um jogo com uma jogabilidade nova, em 

um console que possibilitava um ritmo de jogo acelerado e com personagens 

que cativaram o público, queremos também observar como o apego dos 

jogadores por este jogo eletrônico modificou sua prática de jogo com o passar 

do tempo5 

                                                           
4 Introdução de Fire Emblem. Disponível em:https://www.shacknews.com/article/98904/how-super-smash-

bros-melee-introduced-fire-emblem-to-western-audiences. Acesso em 02 de set. de 2019. 
5Nintendo of. Canada. Disponível 

em:<https://web.archive.org/web/20080513182616/http://www.nintendo.com/whatsnew/detail/1u0FthaPx

TSSeJelWm4Jt8TI0VJlTt5j>. Acesso em: 23 de abr. 2019  

https://www.shacknews.com/article/98904/how-super-smash-bros-melee-introduced-fire-emblem-to-western-audiences
https://www.shacknews.com/article/98904/how-super-smash-bros-melee-introduced-fire-emblem-to-western-audiences


26 
 

Figura 3: Quadro da tela de seleção de personagens de Super Smash Bros. Melee 

 
Fonte 3: Disponível em: <https://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/ super-smash-bros-

melee/c/c5/Ssbmstarters-600x245.png?width=1920> Acesso em: 18 de abr. 2019 

 

 

 
 

1.1 JOGOS ELETRÔNICOS E COMPETITIVIDADE 

 

Os jogos eletrônicos jogados competitivamente, com finalidade de 

premiações em dinheiro e prestígio, são um fenômeno comum na atualidade, 

comumente também chamados de eSports, ou Electronic eSports. A visibilidade 

destes jogos se dá por eventos, torneios e campeonatos que tem como principal 

plataforma de visualização as plataformas digitais de streaming, como YouTube 

Gaming, Twitch, Mixer ou até mesmo no Facebook Gaming3 e em certos casos 

até em canais de televisão6. 

A crescente economia do mercado dos  eSports nos últimos cinco anos, 

chegando a um mercado de um bilhão de dólares em 20197 fez com que a 

opinião pública a respeito da profissionalização e da questão de jogos eletrônicos 

competitivos fosse além de ser considerada um passa tempo adolescente, mas 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=1770> Acesso em: 23 de abr. 2019 
7 Disponível em: <https://newzoo.com/insights/rankings/top-games-twitch-youtube/> Acesso em: 23 de abr. 2019 



27 
 

considerada uma fonte de lucro como uma grande parte da indústria do 

entretenimento8. 

A empresa de inteligência de mercado para jogos  eSports chamada 

Newzoo fez uma ferramenta para manter o número de horas de visualização, os 

jogos mais assistidos na plataforma Twitch e o percentual de horas que são de 

fato competições de  eSports. No ranking do mês de março de 20199 é possível 

ver a franquia Super Smash Bros. presente com o seu mais novo lançamento, o 

Super Smash Bros. Ultimate para a plataforma Nintendo Switch10. 

Na Figura 4 é possível separar os diferentes jogos pelas empresas que 

publicaram e são donas das franquias. Das empresas listadas, quase todas elas 

publicam, organizam, patrocinam ou promovem ligas profissionais ou 

competitivas dos seus jogos, fomentando a cena de  eSports tentando incentivar 

esta prática do jogo como possibilidade de promover eventos de entretenimento, 

além do espaço para patrocinadores, mídia e envolvimento com o público 

consumidor: 

• Blizzard Entertainment é empresa dos jogos Overwatch, StarCraft II, 

Hearthstone World of Warcraft11. 

• Valve Corporation é a empresa dos jogos Dota 2 e Counter-Strike: 

Global Offensive 8,91213. 

• Riot Games é a empresa do jogo League of Legends14 

• Wizards of the Coast é a empresa do jogo Magic: The Gathering15 

• Activision é a empresa do jogo Call of Duty: Black Ops 416 

• Nintendo é a empresa do jogo Super Smash Bros. Ultimate 

                                                           
8 Disponível em: <https://esportsobserver.com/breakdown-streaming-platforms/> Acesso em: 23 de abr. 2019 
9 Disponível em: <https://newzoo.com/insights/rankings/top-games-twitch-youtube/> Acesso em: 23 de abr. 2019 
10 Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=1770> Acesso em: 23 de abr. 2019 
11 Disponível em: <https://esports.blizzard.com/en-us/> Acesso em: 24 de abr. 2019 
12 Disponível em: <https://esports.blizzard.com/en-us/> Acesso em: 24 de abr. 2019 
13 Disponível em: <https://liquipedia.net/dota2/The_International> Acesso em: 24 de abr. 2019 
14 Disponível em: <https://liquipedia.net/leagueoflegends/LCS> Acesso em: 24 de abr. 2019 
15 Disponívelem: <https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/ next-chapter-magic-esports-2018-12-06> 

Acesso em: 24 de abr. 2019 
16 Disponível em: <https://cod-esports.gamepedia.com/CWL/2019_Season/Pro_League> Acesso em24 de abr. 2019. 
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Figura 4: Screenshot do ranking de eSports mais assistido na Twitch em Março de 2019 

Fonte 4: Disponível   em:< https://newzoo.com/insights/rankings/top-games-twitch-

youtube/>.Acesso em: 23 de abr. 2019 

 

 

A empresa Nintendo é a única da lista das empresas que tem uma 

franquia de jogos com um número horas de visualização de  eSports tão alta mas 

que não investe na criação de uma liga própria ou patrocinar uma 

profissionalização da prática de jogo competitiva17. 

A franquia Super Smash Bros. tem uma grande base de espectadores de 

campeonatos e que consideram que o jogo pode ser um e Sport como pode ser 

visto na Figura 4. É preciso, porém, investigar também como é a base de 

espectadores, de competidores e a presença da cena competitiva de Super 

Smash Bros. Melee. 

                                                           
17 13. Disponível em: <https://compete.kotaku.com/nintendo-responds-to-smash-bros-pros-callout-wants-

to-1796177733> Acesso em: 24 de abr. 2019 

https://newzoo.com/insights/rankings/top-games-twitch-youtube/
https://newzoo.com/insights/rankings/top-games-twitch-youtube/
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É possível observar uma extensa lista dos grandes torneios, que tiveram 

uma alta competição pro nível nacional do país onde foi realizado ou mesmo 

contando com competição de alto nível internacional, na história competitiva do 

jogo de 2003 até 201918. Diversas observações podem ser feitas sobre o 

crescimento do número de inscritos e mesmo do número de campeonatos ao 

longo dos anos, mas iremos tomar dois pontos principais como pontos de 

referência e análise: a inclusão de Super Smash Bros. Melee no prestigioso 

evento de eSports focado exclusivamente em jogos de luta, a Evolution 

Championship Series também chamada de Evo, na sua edição de 2013; e o 

lançamento do documentário The Smash Brothers, um documentário de nove 

partes escrito e dirigido por Travis ’Samox’ Beauchamp, disponível gratuitamente 

no YouTube e lançado em 2013, que segue a trajetória de diversos jogadores e 

faz uma passagem através da história do cenário competitivo do jogo19. 

 

1.1.1 Evo 2013 

 

A Evo é uma série de campeonato anual, cada uma com uma lista 

diferente de jogos que terão campeonatos abertos e no formato de dupla 

eliminação. A lista de quais jogos irão estar inclusos no evento são anunciadas 

pelos organizadores, e no ano de 2013, sete jogos diferentes foram anunciados 

e a oitava e última vaga seria determinada através de uma doação de dinheiro 

para a The Breast Cancer Research Foundation, uma fundação de pesquisa para 

combater o câncer de mama. A comunidade que conseguisse angariar a maior 

quantidade de dinheiro iria conseguir a última vaga oficializada e haveria um 

campeonato na Evo (2013). A comunidade de Super Smash Bros. Melee 

angariou um total de 94.683 dólares20, o que oficializou sua vaga como oitavo e 

último jogo no evento e a campanha de doação, que angariou um total de 

225.744 dólares. 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/List_of_national_tournaments> Acesso em: 24 de abr. 

2019. 
19 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NSf2mgkRm7Q&list=PLoUHkRwnRH-

IXbZfwlgiEN8eXmoj6DtKM> Acesso em: 24 de abr. 2019 
20 Disponível em:<https://www.polygon.com/2013/2/1/3940260/super-smash-bros-melee-unofficial-

winner-of-evo-2. Acesso em: 25 de abr. 2014 

https://www.polygon.com/2013/2/1/3940260/super-smash-bros-melee-unofficial-winner-of-evo-2
https://www.polygon.com/2013/2/1/3940260/super-smash-bros-melee-unofficial-winner-of-evo-2
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A confirmação de que Melee iria ter um evento competitivo na Evo, 

incluindo a transmissão de partidas via a plataforma de streaming Twitch, foi feita 

em fevereiro de 2013. O evento estava marcado para acontecer nos dias 12, 13 

e 14 de julho de 2013, e no dia 9 de julho de 2013 a empresa Nintendo of America 

entrou em contato com os organizadores do evento e informaram de que eles 

não tinham permissão para transmitir o jogo21 

Fundamentamos que havia uma disparidade entre a prática competitiva 

do jogo e o que a empresa Nintendo acreditava que poderia ser algo positivo 

para sua marca, mesmo como algo suportável. A tentativa de proibir a 

transmissão do evento recebeu uma onda de reação negativa manifesta através 

de diversas mídias sociais, como Reddit ou no Twitter em formatos de hashtags. 

Após a reação negativa a empresa voltou atrás na sua decisão e permitiu a 

transmissão do evento. De acordo com o organizador Joey ’Mr Wizard’ 

Cuellar/footnote22. A empresa Nintendo não estava apenas interessada em 

proibir a transmissão, mas em cancelar o evento competitivo de Super Smash 

Bros. Melee totalmente, e informou que foi uma "conjunção de reações negativas 

por parte de toda internet", que exerceu pressão para que a empresa mudasse 

sua decisão. 

O campeonato foi assistido por aproximadamente cento e trinta e quatro 

mil pessoas no canal da Evo na plataforma Twitch, sendo não apenas um 

sucesso de transmissão e o campeonato de Melee do ano de 2013 com o maior 

número de competidores, mas quebrou o recorde de visualizações e um dos dois 

jogos que já foram, em algum momento, o jogo de luta mais assistido de todos 

os tempos23. 

Afirmamos, então, que a prática competitiva do jogo não é financiada ou 

apoiada em níveis comparativos de investimento monetário e de eventos de 

jogos com um público e número de jogadores tão alto quando a franquia Super 

Smash Bros.; além de também ser notável a tentativa de exercer uma força 

dominadora sobre a comunidade, tentar proibir os direitos de transmissão de um 

                                                           
21Disponível:<https://www.gamespot.com/articles/nintendo-wanted-to-shut-down-evo-super-smash-

tournament/ 1100-6411317/>. Acesso em: 25 de abr. 2019 
22 Disponível em: <https://www.polygon.com/2013/7/11/4513294/ nintendo-were-trying-to-shut-down-

evo-not-just-super-smash-bros-melee> Acesso em: 25 de abr. 2019 
23 Disponível em <https://www.ssbwiki.com/Tournament:EVO_2013> Acesso em: 25 de abr. 2019 
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evento que se tornou possível através da união da comunidade cria uma 

discussão interessante sobre as diferenças entre a prática de jogo que a 

empresa criou e como os jogadores da cena competitiva jogam. Esta disparidade 

estabelece diferenças que devem ser investigadas, também na sua história da 

prática competitiva, da reação da empresa e como os jogadores tomaram autoria 

sobre o jogo. 

 

1.1.2 Prática do jogo competitivo 

 

No primeiro episódio do documentário The Smash Brothers. um jogador 

competitivo de Super Smash Bros. Melee é colocado para enfrentar jogadores 

casuais, que já haviam jogado o jogo, mas nunca como uma prática competitiva 

ou com conhecimento muito elaborado ou particular sobre o jogo. Neste trecho 

o jogador Daniel ’KoreanDJ’ Jung, um dos jogadores que tem sua jornada 

através do cenário competitivo acompanhada pela narrativa do documentário, 

derrota até três oponentes de uma só vez em um mesmo time por conta própria 

e o narrador do documentário abre um questionamento interessante a respeito 

deste acontecimento e oferece o documentário como uma narrativa que 

pretende responder essa questão: 

Como é possível alguém ser tão veloz e tão preciso que nem ao 
mesmo três oponentes sejam páreos? Este documentário é 
sobre um jogo que nunca foi feito para ser jogado em nível 
competitivo e sobre as pessoas que descobriram o quão longe o 
jogo poderia ir2425. 

 

Fica evidenciado que existem diferenças entre a prática casual, a que era 

esperada pelos desenvolvedores do jogo, mas que acabou sendo transformada 

também em uma prática diferenciada, em que o conhecimento de técnicas 

avançadas e a capacitação física para realizar movimentos precisos utilizando o 

controle de GameCube possibilitam com que o jogo seja jogado em um nível 

                                                           
24 THE. . ., 2013, (Tradução livre) 
25 How is it possible for someone to be so fast and so precise that even three opponents would be no match? 

This is about a game that was never designed to be played at a competitive level and the people who 

discovered just how far the game could go. 
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muito além do previsto pelos desenvolvedores, significando que uma competição 

de domínio técnico fosse fundamentada através do jogo. 

Avançando na suposição de que existem duas práticas distintas do jogo 

tentaremos estabelecer uma definição da prática do jogo competitiva e observar 

quais particularidades se exaltam e que tipo de características irão emergir desta 

análise. Para tal, é preciso buscar apoio teórico em autores que auxiliam a 

descrição do objeto do jogo competitivo e que contribuam para uma definição 

precisa. 

Autores de diversas áreas das humanidades investigaram o fenômeno do 

jogo, contudo faremos uso primeiramente do autor holandês Huizinga, (2017) 

que fez um estudo analítico de diversos fenômenos culturais que podiam ser 

considerados jogos ou que continham características lúdicas e fundou o campo 

de estudos que viria a ser conhecido como ludologia. Na sua pesquisa vigorosa 

a respeito da “função significante”26 do jogo o autor explana a relação entre 

atividades lúdicas e sua significação cultural em sua origem: 

A concepção que apresentamos nas páginas que se seguem é 
que a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus 
primeiros passos, como que “jogada”. Mesmo as atividades que 
visam à satisfação imediata das necessidades vitais, como por 
exemplo a caça, tendem a assumir nas sociedades primitivas 
uma forma lúdica. A vida social reveste-se de formas supra 
biológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a 
forma de jogo, e é através deste último que a sociedade exprime 
sua interpretação da vida e do mundo27. 

 

A relação íntima entre jogo e cultura se mantém como base teórica 

fundamental deste trabalho, o que motivou a pensar também no objeto em 

questão e nas suas particularidades significantes e as relações culturais que se 

possibilitam através da sua prática competitiva. 

Pensar em atividades lúdicas, por exemplo jogar um jogo eletrônico para 

entretenimento próprio ou como maneira de se relacionar, é preciso ver também 

a prática de um jogo como um evento particular que se realiza em um 

determinado tempo e espaço que configura sua realização e determina a 

validade dos conhecimentos particulares que circundam o jogo e configuram os 

                                                           
26 HUIZINGA, 2017, p. 3. 
27 Id., p. 53. 
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valores a respeito das diferentes possibilidades das jogadas que estabelecem 

um vencedor. Da mesma maneira que o criador do jogo Masahiro Sakurai havia 

identificado importância em considerar o contexto diferenciado dos potenciais 

jogadores de Super Smash Bros. é preciso considerar o contexto específico em 

que este jogo é jogado competitivamente. 

Na lógica do jogo há um contexto envolto de significados, também 

chamado de “círculo mágico” por28 como um espaço que configura sentido 

dentro do tempo e espaço em que o jogo é realizado no qual o ambiente exterior, 

a “vida real”, observaria o jogo de outra maneira. No caso do Super Smash Bros. 

Melee observaríamos ações dentro do círculo mágico como por exemplo desferir 

um golpe e ganhar uma partida, enquanto fora deste contexto a ação seria 

descrita apenas como o apertar dos botões em um controle de videogame. Os 

jogos, compostos de estrutura interna, contornam os jogadores em seu 

funcionamento: colocam como uma membrana em torno da realidade, 

modificando o espaço, as relações interpessoais e de significação de objetos e 

movimentos pela duração do jogo em questão. Sua capacidade de imbuir 

significado é capaz de reunir pessoas, ressignificar espaços; ações; objetos e do 

tempo da realização da atividade performática. 

A tentativa de descrever o contexto competitivo de Super Smash Bros. 

Melee é composta da descrição do evento competitivo, no sentido de que é 

organizado por pessoas e tem uma resolução em formato de campeonato com 

tempo e espaço e integrantes definidos, das regras do jogo competitivo, com 

uma definição do que é ou não permitido e aceito na competição, e um prêmio, 

que pode ser uma variedade de coisas, desde bens materiais como dinheiro até 

o orgulho do vencedor ou a adoração dos espectadores ou respeito da 

comunidade competitiva. 

É notável como uma análise do contexto competitivo de um jogo eletrônico 

se complexifica quando tentamos fazer um levantamento a respeito das suas 

possibilidades significantes para os que se apresentam dentro deste contexto. A 

enorme quantidade de variáveis que se apresentam é demasiado grande e 

oferecem uma impossibilidade metodológica para que sejam listadas e 

                                                           
28 HUIZINGA, 2017. 
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classificadas isoladamente. É preciso adotar outras estratégias que habilmente 

capturem uma observação contextual e descritiva da prática competitiva que 

capture suas particularidades estruturais e simbólicas. 

Considerando que o objeto em questão se trata de um jogo eletrônico é 

possível também adotar autores da área da ludologia que se preocuparam em 

investigar também as questões estruturais particulares dos jogos eletrônicos 

dentro das teorias fundantes da ludologia. No que diz respeito ao foco dos 

estudos da ludologia, foram apresentadas algumas possibilidades distintas 

enquanto recorte teórico, seja nas particularidades estruturais dos jogos, suas 

mecânicas específicas e funcionamento interno, ou no contexto ao redor do jogo, 

nos significados atribuídos aos acontecimentos do mesmo e as experiências 

particulares dos jogadores dentro da esfera lúdica. 

Estudos da área da ludologia, portanto, estão sujeitos a fazer uma escolha 

no foco de suas pesquisas entre a estrutura interna e as regras dos jogos ou as 

diferentes maneiras as quais os jogadores se relacionam com elas e um foco na 

prática do jogo. 

O ludólogo holandês Juul (2011), faz um alerta no que diz respeito ao foco 

dos estudos que tem jogos como objeto de pesquisa, considerando as 

possibilidades interdisciplinares e focos distintos que se pode ter. Estudos da 

área da ludologia, portanto, estão sujeitos a fazer uma escolha no foco de suas 

pesquisas entre a estrutura interna e as regras dos jogos ou as diferentes 

maneiras as quais os jogadores se relacionam com elas e um foco na prática do 

jogo: 

Precisamos escolher entre um foco no jogo em si ou no jogador: 
Podemos examinar as regras, seu funcionamento mecânico na 
maneira que foi programado ou no manual de um jogo de 
tabuleiro, ou podemos ainda examinar as regras como algo que 
os jogadores negociam e aprendem, as quais gradualmente 
aumentam suas habilidades2930. 

 

                                                           
29 JUUL, 2011, p. 2, (tradução livre) 
30 In addition, we face a choice between a focus on the game itself or on the player of the game: We can 

examine the rules as they are found mechanically in the game program or in the manual of a board game, 

or we can examine the rules as something that players negotiate and learn, and at which they gradually 

improve their skill. 
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Fazer uma descrição do “círculo mágico”, do contexto do jogo e da relação 

do jogador com as regras do jogo é muito mais interessante a esta pesquisa da 

área de comunicação e semiótica do que atuar sobre a área do desenvolvimento 

das regras do jogo e seu design. Esta distinção se torna importante não apenas 

para melhor definir o recorte do objeto, mas também para observar o jogo como 

possibilidade de aprendizado, de criação de valores simbólicos e como uma 

possibilidade de criação de vínculos entre os participantes destes eventos. 

 

1.2 CAMPEONATOS COMO ESPAÇO DA ATIVIDADE LÚDICA 

Existem diversos termos, tamanhos e tipos de campeonatos, competições 

ou agrupamentos em que jogadores se reúnem para competir no jogo Super 

Smash Bros. Melee. Dos diversos tipos diferentes de agrupamentos que podem 

acontecer, segue uma lista de  termos31 usados para diferenciar tipos de eventos 

baseado no número de competidores ou nível relativo da competição, o que 

implica na sua relevância de espectadores presenciais e via serviços de 

streaming e se o alcance deste campeonato é local, regional, nacional ou até 

mesmo mundial: 

• Smashfest: um evento de escala menor, normalmente sem taxa de 

inscrição, e mais amistoso do que competitivo. Estes eventos podem 

conter mais de um jogo e permitem os jogadores a competir de maneira 

mais casual ou amigável. 

 

• STD: Smash ’Til Dawn, um campeonato ou Smashfest em que o objetivo 

é continuar jogando até o nascer do sol durante toda a noite. O 

campeonato Smash the Recordé um exemplo deste tipo de evento32. 

 

• Semanal/Mensal: Campeonatos periódicos, geralmente no mesmo local. 

Comumente com os mesmos participantes. Dependendo do tamanho do 

                                                           
31 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Tournament#Locations_and_sizes> Acesso em 30 de abr. 

2019 
32 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Tournament:Smash_the_Record> Acesso em 30 de abr. 

2019 
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campeonato e o nível dos participantes certos eventos mensais podem ser 

considerados Campeonatos Regionais. 

 

• Campeonatos Regionais: Um campeonato grande que atrai competidores 

das regiões próximas. Se espera que apenas jogadores do maior nível 

competitivo sejam os vencedores destes eventos. 

 

• Campeonatos Nacionais ou Campeonatos Major : Um campeonato maior 

que atrai uma extraordinária quantidade de competidores de uma grande 

região. Na América do Norte estes campeonatos atraem jogadores de 

todas as regiões dos Estados Unidos da América e do Canadá, enquanto 

campeonatos deste nível na Europa podem conter jogadores de todo o 

continente europeu. Majors podem atrair jogadores de diversos 

continentes, por exemplo jogadores europeus e japoneses participando de 

eventos norte-americanos. 

 

• Supermajors: Os eventos mais prestigiosos de toda cena competitiva de 

Super Smash Bros., contendo uma enorme quantidade dos melhores 

jogadores do mundo inteiro. Supermajors são considerados as reuniões 

de jogadores mais importantes de todo cenário competitivo, atraem a 

maior quantidade de espectadores e público participante, não apenas da 

comunidade de Super Smash Bros., mas até de outras comunidades de 

jogos de luta ou de outros eSports. Exemplos dos Supermajors focados 

na franquia Super Smash Bros. são: GENESIS33, Super Smash Con34, 

The Big House35 e Shine36. 

 

As diferenças destes tipos de campeonatos são principalmente o número 

de jogadores e espectadores, o que implica na duração dos eventos, sendo que 

os menores deles duram algumas horas e os maiores duram em torno de dois a 

                                                           
33 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Tournament:GENESIS_(series) >. Acesso em 30 de abr. 2019 
34 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Super_Smash_Con_(disambiguation) >. Acesso em 30 de 

abr. 2019 
35 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Tournament: The_Big_House_ (series) > Acesso em 30 de 

abr. 2019 
36 Disponível em: <https://www.ssbwiki.com/Tournament: Shine> Acesso em: 30 de abr. 2019 
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três dias, e também a localização dos campeonatos pode variar de ser na casa 

de algum jogador ou em clubes de Smash em universidades para as cenas 

locais, ou ainda em grandes teatros, hotéis ou centros de convenções para os 

campeonatos maiores. 

O surgimento de campeonatos menores e locais é normalmente 

organizada por um grupo de jogadores que tem o interesse de manter uma rotina 

de competição, além de manter a comunidade nas proximidades ativa e com o 

intuito de atrair novos jogadores para seus eventos. Nestes campeonatos a 

premiação normalmente é uma distribuição do valor em dinheiro arrecadado nas 

inscrições do campeonato e distribuída baseada na colocação dos jogadores, em 

que os melhores colocados ganham uma porção desta quantia. 

Em campeonatos maiores, contudo, a organização é feita por um número 

muito maior de pessoas, contando com empresas para auxiliar no fornecimento 

de um número elevado de televisores e consoles de videogame, além dos discos 

do jogo Super Smash Bros Melee. A inscrição destes campeonatos costuma ser 

bem mais cara, porém sua premiação também conta com quantias arrecadadas 

pelos organizadores dos eventos, podendo contar com dinheiro de 

patrocinadores e totalizar na casa dos milhares de dólares. 

É interessante notar que na grande maioria dos campeonatos, 

independentemente de seu tamanho ou escala, a organização e direção do 

evento está sendo feita por jogadores de Super Smash Bros. Melee. Os 

Supermajors mencionados são organizados, fundados e dirigidos por jogadores: 

o Genesis é dirigido por Boback Vakili; a Super  Smash Con  é dirigida por Robin 

“Juggleguy” Harn e Michael “Nintendude”; o The Big House é dirigido por Robin 

“Juggleguy” Harn e o Shine é dirigido pela Big Blue eSports, uma organização 

fundada por jogadores como Matthew “MattDotZeb” Zaborowski, cuja função é a 

organização, direção e transmissão de campeonatos. 

A organização de torneios por parte da própria comunidade competitiva foi 

um dos pilares para a construção e longevidade desta prática competitiva, visto 

que a empresa Nintendo não toma uma participação ativa na organização de 

campeonatos. A competição do jogo Super Smash Bros. Melee foi fundada, 

aprofundada, definida e organizada pela sua comunidade ao longo dos anos. 
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No documentário The Smash Brothers é evidenciado como as regras das 

partidas competitivas e dos torneios mudou com o passar do tempo. A permissão 

de certas fases ou mesmo de regras e configurações de partida, como a 

presença de itens aleatórios durante as partidas, foi mudada através dos anos e 

dependia de regras e decisões definidas por comunidades regionais. Com o 

passar do tempo e uma internacionalização da comunidade, além do surgimento 

de campeonatos maiores, as regras foram bem determinadas e definidas por um 

conjunto de organizadores de campeonatos, pessoas representativas da 

comunidade, como criadores de conteúdo ou jogadores de alto nível e 

disponibilizadas como Conjunto de Regras Recomendado para Melee (tradução 

livre)37. 

Seguindo este documento é possível organizar um campeonato de Super 

Smash Bros. Melee de acordo com as orientações da comunidade, é preciso 

ainda, contudo, conseguir um local para o evento, pessoas para organizar o 

campeonato, os equipamentos eletrônicos para que seja possível ocorrer os 

jogos e atrair jogadores para a participação no evento. Assim, há uma 

capacidade de reprodução e organização de eventos por parte interna da própria 

comunidade, o que permitiu sua manutenção interna e sustentação através do 

tempo. 

No momento do jogo, o “círculo mágico” em sua forma mais simples e 

unitária, no caso de Super Smash Bros. Melee é composto por um televisor de 

tubo de raios catódicos, um console Nintendo GameCube ou Nintendo Wii 

rodando um disco do jogo, dois jogadores com vontade de jogar o jogo e cada 

um com seu controle. Esta seria a prática da atividade competitiva em sua forma 

reduzida, o que, contudo, é envolta na realidade por um contexto: O evento em 

que estão jogando, as narrativas pessoais do esforço dos jogadores, se o jogo é 

assistido por espectadores e uma história da relação do jogador com o jogo, em 

relação a uma experiência de aprendizado com o jogo e que isso permite um 

jogador a compartilhar algo com o outro jogador através da performance lúdica. 

Os campeonatos são tomados como a principal expressão da prática 

competitiva de Super Smash Bros. Melee tanto em relevância, como o número 

                                                           
37 The Melee Recommended Ruleset, Disponível em:<http://www.meleeitonme.com/wp- 

content/uploads/Melee-Recommended-Ruleset-1.pdf>. Acesso em: 01 de mai. 2019. 

http://www.meleeitonme.com/wp-%20content/uploads/Melee-Recommended-Ruleset-1.pdf
http://www.meleeitonme.com/wp-%20content/uploads/Melee-Recommended-Ruleset-1.pdf
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de participantes e espectadores, mas também como um evento em que os 

jogadores se reúnem no mesmo espaço físico. É um momento que propicia o 

encontro de diversas pessoas, podendo promover uma relação entre diversos 

indivíduos e é um espaço compartilhado por pessoas que tem o jogo em comum. 

Desta maneira se torna também como interesse desta pesquisa utilizar teorias 

que permitem refletir o torneio como exemplo de prática de jogo e também como 

um espaço social. 

Como exemplos de campeonatos distintos irei fazer uma descrição de dois 

eventos de tamanhos diferentes, um que se enquadra na categoria de 

Campeonato Semanal como uma representação de um evento menor, mas mais 

acessível e rotineiro, e também de outro que se enquadre na categoria de 

Supermajor para representar um evento em que há maior relevância e conta com 

a maior quantidade de jogadores. 

Um Campeonato Semanal de Super Smash Bros. Melee conta com um 

número pequeno de jogadores, dependendo da sua localização e a cena 

competitiva do lugar. Irei descrever brevemente um semanal que já participei: O 

Pit Smash, realizado pelo grupo de Super Smash Bros. Melee da engenharia da 

Universidade de Toronto na cidade de Toronto, no Canadá, a Skule Smash38. 

A organização destes campeonatos é relativamente simples quando 

comparado com algo de escala maior, contudo, visto que os consoles antigos 

Nintendo GameCube e Nintendo Wii foram feitos primariamente para se utilizar 

com aparelhos de televisão de tubo de raio catódicos e utilizar monitores com 

sinal digital pode causar uma variação de atraso da relação entre input e resposta 

de imagem, o que atrapalharia a execução dos jogadores, é importante entender 

que há uma dificuldade inicial em encontrar e movimentar televisores de tubo, os 

consoles dos videogames além de adaptar o espaço e preparar o evento antes 

de seu início. 

No caso dos eventos da Skule Smash, por ser um clube da universidade, 

haviam armários disponíveis para armazenar os televisores, cabos, extensores, 

cadeiras e consoles de videogame. Normalmente todos os jogadores que se 

encontravam presentes no local antes do horário de início do campeonato 

                                                           
38 Disponível em:<https://smash.skule.ca/index.html>. Acesso em: 03 de mai. 2019. 

https://smash.skule.ca/index.html
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ajudavam a organizar, carregar os equipamentos, montar as estações de jogo. 

Alguns jogadores levavam placas de captura para gravar suas partidas e 

inclusive para que fosse possível fazer a transmissão das partidas, contando com 

microfones para narradores. Este evento não tinha taxa monetária de inscrição, 

portanto também não tinha premiação, mas contava como uma união de 

jogadores de diversas áreas de Toronto, inclusive jogadores de outras 

universidades. O número de inscritos costuma variar entre quinze e vinte e cinco 

pessoas, e havia um campeonato individual, um contra um, e um campeonato de 

times, dois contra dois. 

É prática comum nos campeonatos de Super Smash Bros. Melee que os 

jogadores queiram aquecer, ou seja, jogar com outras pessoas antes do 

campeonato com o intuito de se preparar mentalmente, mas também de aquecer 

os dedos e as mãos, visto que o ritmo acelerado do jogo cobra uma adaptação 

do corpo. Normalmente este aquecimento ocorre antes do campeonato, uma vez 

que o evento começa as estações de jogo são utilizadas para o andamento do 

campeonato, por este motivo inclusive que os jogadores aparecem antes do 

início do campeonato, como uma chance para se preparar e jogar antes de 

competir. 

Por ser um campeonato semanal, contando com um público constante, é 

comum que jogadores criem uma narrativa pessoal mediante a competição. 

Cada vez que se ganha ou perde de outro jogador esta experiência do jogo fica 

marcada, e há uma chance de repeti-la na semana seguinte. Os jogadores 

tomam este evento como um evento capaz de criar experiências de interação 

com o outro e com sua própria imagem no que diz respeito a sua narrativa 

individual como competidor. Experiência que também toma forma em um ranking 

de jogadores no fim de cada semestre ou temporada. 
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Figura 5:  Imagem do ranking dos campeonatos da Universidade de Toronto da temporada do outono de 

2018 

 
 

Fonte: Disponível em: <https://smash.skule.ca/Rankings.html> Acesso em: 04 de mai. 2019 

 

Os campeonatos são normalmente realizados no formato de eliminação 

dupla, o que significa que cada jogador precisa perder duas séries para ser 

eliminado. Normalmente as séries são, “melhor de três”, o que significa que o 

jogador que ganhar duas partidas será o vencedor e segue adiante no 

chaveamento, o perdedor vai para o chaveamento inferior, em que os 

perdedores de uma série são eliminados do torneio e os vencedores seguem 

adiante no chaveamento inferior. Dependendo do tamanho do campeonato, e de 

quanto tempo o evento tem para acontecer, certas etapas do campeonato podem 

ser séries “melhor de cinco”. 

É preciso também deixar claro que, por mais que o tamanho de um 

campeonato semanal seja pequeno em comparação com o de um Supermajor 

isto não significa que o investimento emocional ou com que as reações dos 

jogadores presentes fossem pouco significativas. Na Figura 6 é possível ver as 

reações faciais de surpresa dos dois narradores no canto superior direito da tela, 

mas também a reação de surpresa e a boca aberta do jogador de boné que 

tomou um golpe inesperado. A empolgação dos narradores revela a apreciação 

do que aconteceu, e a reação de surpresa de todos exceto do jogador que 
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executou o movimento revela que surpreender os outros, enganar um 

personagem na tela, também é capaz de conseguir reações fora do jogo. 

 
Figura 6: Screenshot de uma partida contendo reações faciais de surpresa dos narradores e de um jogador 

 
Fonte: Disponível em: <https://clips.twitch.tv/UninterestedBetterMetalCorgiDerp? 

fbclid=IwAR1fmh2KAafUAc1cdUkq0nM0Akuh_tt5EY2hc0XFS5FV-RbqnJNoICL-6LI> Acesso em: 04 de 

mai. 2019 

 

É observável, então, que o jogo é capaz de causar reações nas pessoas 

e nos corpos ao seu redor, sejam espectadores ou jogadores. Os movimentos 

na tela que se dão através dos corpos que utilizam controles também são 

capazes de enviar sinais que os corpos correspondem, a relação entre corpo, 

máquina e jogo é complexificada.  

Explorar esta relação também demanda um confronto teórico de teorias 

que sejam capazes de abordar o jogo como fenômeno cultural e a relação do 

corpo com a mídia como fenômeno comunicativo. 

 

1.3 O JOGO COMO FENÔMENO CULTURAL 

Explorar a relação do jogo como um fenômeno cultural demanda o resgate 

de diversas teorias que debatem sua relação como tal. Tomando novamente o 

trabalho de Juul (2011) como exemplo de confronto interdisciplinar, em seu 

trabalho é feita a exposição de diferentes teóricos do jogo na tentativa de 
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promover uma discussão e chegar em uma definição própria do que é o jogo. 

Aqui nosso interesse é buscar nas diversas teorias disponíveis possibilidades de 

análise da relação particular da prática competitiva de Super Smash Bros. Melee. 

Inicialmente, é importante fazer uma observação a respeito do trabalho de 

Juul no que diz respeito a diferentes línguas. A diferença entre os termos play e 

game não  se encontra na língua portuguesa, sendo assim, iremos utilizar a 

diferenciação do autor para evitar erros de compreensão. O autor deixa claro 

que “play é uma atividade livre, geralmente sem forma definida, enquanto game 

é uma atividade definida por regras”3940 . Já é possível observar uma distinção 

entre o que comumente se considera uma “atividade lúdica” e o que se considera 

um “jogo”. 

Considerar o jogo como uma atividade composta por regras implica em 

um paradoxo comum aos jogos, visto que “enquanto suas regras são definidas, 

unívocas e fáceis de usar, o prazer de um jogo depende da capacidade que estas 

regras simples tem de apresentar desafios que não podem ser facilmente 

superados4142. Isto implica que os jogos são, fundamentalmente, uma 

experiência de aprendizado, na qual os jogadores desenvolvem habilidades 

através do uso das regras com a finalidade de superar um desafio. Juul coloca 

que esta experiência de aprendizado e superação toma diferentes formas, mas 

coloca duas maneiras que os jogos são estruturados e como apresentam 

desafios para os jogadores: 

Emergência é a estrutura primordial dos jogos, em que um jogo 
é definido por um pequeno número de regras, que quando 
combinadas possibilitam um grande número de variações, as 
quais os jogadores precisam enfrentar através do 
desenvolvimento de estratégias. Essa estrutura é encontrada 
em jogos de carta e tabuleiro, em esportes e na maior parte dos 
jogos de ação e em todos jogos de estratégia. Progressão é a 
estrutura historicamente mais recente, que compõem parte dos 

                                                           
39 JUUL, 2011, p. 28, (tradução livre) 
40 Play is mostly taken to be a free-form activity, whereas game is a rule-based activity. 
41 ” Id., p. 5, (tradução livre) 
42 Emergence is the primordial game structure, where a game is specified as a small number of rules that 

combine and yield large numbers of game variations for which the players must design strategies to handle. 

This is found in card and board games, in sports, and in most action and all strategy games. Progression is 

the historically newer structure that became part of the video game through the adventure genre. In 

progression games, the player has to perform a pre-defined set of actions in order to complete the game. 

One feature of the progression game is that it yields strong control to the game designer: since the designer 

controls the sequence of events, progression games are also where we find most games with storytelling 

ambitions. 
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vídeos games através do gênero de aventura. Em jogos de 
progressão o jogador precisa realizar uma sequência de ações 
pré-definidas para completar o jogo. Uma característica do jogo 
de progressão é que ele concede um amplo controle para o 
desenvolvedor do jogo: visto que o desenvolvedor controla a 
sequência de eventos, os jogos de progressão são também 
aqueles em que se encontra a maior parte dos jogos com foco e 
ambição narrativa4344.  

 

Se olharmos para a prática competitiva de Super Smash Bros. Melee 

como uma prática que foi desenvolvida com o passar de quase duas décadas 

contando com a criatividade e esforço de milhares de pessoas é possível 

levantar exemplos que apontam em um sentido que permite categorizar esta 

prática como uma estrutura de emergência. O jogo é o mesmo há quase duas 

décadas, visto que não houve nenhuma atualização em seu código, as regras 

que ditam a programação ainda são as mesmas. Os competidores tomam essa 

atividade, então, como uma experiência de aprendizagem que utiliza das regras 

simples que compõem o jogo para fundar novas estratégias para os mais 

complexos tipos de variações possíveis. É um jogo de grande criatividade e 

exploração, visto que é um caso particular em que o conhecimento técnico dos 

jogadores foi a fundo de investigar código fonte, funcionamento do equipamento 

e hardware com a perspectiva de conseguir mais controle sobre seu avatar e 

conseguir aumentar a consistência da realização de interações particulares. 

Existem diversas situações de emergência a respeito do uso ou análise 

criativa do jogo, tentarei exemplificar algumas marcantes no intuito de mostrar 

que análises muito focadas e específicas foram feitas na tentativa de obter 

compreensão de microssituações e interações durante o jogo. Na Figura 7 é feita 

uma análise do funcionamento de um golpe do personagem “Marth” e como ele 

interage dependendo do local ou em qual frame ele acerta o outro personagem, 

e que esta imagem é apenas uma pequena parte de uma postagem no fórum 

SmashBoards, um fórum dedicado a franquia Super Smash Bros. e sua 

discussão, do jogador austríaco David “Kadano” Schmid sobre como diversos 

conhecimentos específicos podem ser aplicados em micro situações45. 

                                                           
43 Id., p. 5, (tradução livre) 
44 Id. 
45 Disponível em: <http://smashboards.com/threads/337035/> Acesso em: 05 de mai. 2019 
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Outros exemplos interessantes são modificações de software feitas no 

jogo para auxiliar o jogador com ferramentas de treino avançadas, como por 

exemplo gravar comandos e forçar que um personagem o repita diversas vezes 

no intuito de treinar uma microssituação específica. As modificações têm uma 

série de usos particulares que aumentam o controle do jogador sobre o jogo, 

revelando a falta de suporte que o jogo original tem, expondo mais uma vez que 

este tipo de prática competitiva não foi prevista pelos desenvolvedores e não 

houve uma preocupação para fornecer estas ferramentas para os jogadores.  

Os Mods mais utilizados são: 20XX46 desenvolvido por jogadores, 

principalmente “Achilles” e Dan Salvato, com alto conhecimento do jogo em nível 

de software e hardware, que possibilita desde variações estéticas, como cores 

de personagens diferentes ou músicas novas durante o jogo, até aplicações 

complexas como análise frame a frame de golpes; e atualmente outro Mod de 

software é o UnclePunch Training M ode47 desenvolvido pelo jogador 

“UnclePunch”, cujo objetivo é fornecer reproduções de micro situações para 

facilitar o treinamento das mesmas, uma aplicação muito semelhante ao que 

existe em jogos de luta tradicional com seus diversos tutoriais que explicam 

micro situações avançadas. 

Os avanços técnicos desenvolvidos pela própria comunidade têm duas 

particularidades no que diz respeito ao como afetam a prática do jogo Super 

Smash Bros. Melee. A primeira é em relação a acessibilidade do jogo através do 

uso dos Mods ou da versão Faster Melee para o emulador Dolphin, um software 

de computador que permite jogar jogos dos consoles GameCube e Wii, que foi 

desenvolvida na tentativa de criar a melhor experiência online e permitindo a 

comunidades distantes a jogar via internet. 

 

                                                           
46Disponível em: <https://smashboards.com/threads/the-20xx-melee-training-hack-pack-v4-07-7-04-17. 

351221/>. Acesso em: 05 de mai. 2019 
47 Disponível em: <https://smashboards.com/threads/training-mode-v1-1-updated-1-11-19.456449/> 

Acesso em 05 de mai. 2019 
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Figura 7: Imagem explicando os ângulos das trajetórias de lançamento do golpe Up Tiltdo Marth em 

diferentes frames do golpe 

 
Fonte: Disponível em:<https://smashboards.com/threads/ kadanos-perfect-marth-class-advanced-frame-data-

application.337035/> Acesso em: 05 de mai. 2019 

 

Considerando o disco do jogo Super Smash Bros. Melee  se tornou um 

artefato  de valor monetário muito mais elevado do que seu preço de mercado 

original, fenômeno comum para o mercado de jogos na elevação dos preços dos 

jogos ao longo do tempo. Para a comunidade, contudo, o disco do jogo não é 

apenas um artefato com valor sentimental ou componente de apreciação a 

tecnologias passadas. Ele é, ao mesmo tempo, o que possibilita a realização da 

atividade, mas também podendo ser um impedimento visto sua raridade, um jogo 

antigo com preço elevado. Desta maneira a criação de alternativas mais 
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acessíveis a tecnologias atuais, inclusive quando jogado em um computador não 

é necessário a utilização de uma televisão de tubo de raios catódicos, e a prática 

do jogo, e do aprendizado técnico. 

A difusão e aumento do conhecimento a respeito do jogo em suas 

minúcias extremas faz com que mais jogadores sejam capacitados de entender 

o que acontece em alto nível, o aumento da complexidade do jogo renova as 

situações que já eram consideradas conhecidas. O domínio do conhecimento 

não basta, contudo, considerando que a aplicação das técnicas ocorre em um 

ritmo altamente acelerado; diversas aplicações de técnicas demanda apertar os 

botões em sequência em janelas de poucos frames. 

Por mais que em um nível intelectual as situações sejam conhecidas é 

preciso considerar que na tentativa de execução de qualquer técnica existe a 

presença do risco do erro humano. Este risco não é algo que a máquina 

contabiliza, mas é algo sentido pelos jogadores e que é traduzido por diversas 

sensações durante uma partida, como medo de errar ou a confiança na própria 

habilidade. Este risco inerente e sempre presente é parte do que aumenta a 

tensão do jogo, tanto para quem joga quanto para os espectadores, uma vez que 

o erro é um caminho para derrota e o acerto para a vitória. Sobre a compreensão 

da busca pela vitória, Huizinga diz que: 

Ganhar significa manifestar sua superioridade num determinado 
jogo. Contudo, a prova desta superioridade tem tendência para 
conferir ao vencedor uma aparência de superioridade em geral. 
Ele ganha alguma coisa mais do que apenas o jogo enquanto 
tal. Ganha estima, conquista honrarias: e estas honrarias e 
estima imediatamente concorrem para o benefício do grupo ao 
qual o vencedor pertence48 

Observar o número grande de informações contidas nas estratégias na 

prática do jogo não é apenas um levantamento das possibilidades do jogo, mas 

uma verificação de que há, na prática do jogo, uma interação social mediada 

pelo aparato técnico e cujo valor simbólico, como a felicidade da vitória ou o 

pesar da derrota, pode ser transmitido através do contexto em que as estratégias 

são executadas. 

                                                           
48 HUIZINGA, 2017, p. 57. 
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Buscando aprofundar a questão dos valores simbólicos envoltos no 

contexto do jogo é possível trazer a categorização que Caillois, (2017) faz a 

respeito dos tipos diferentes de jogos e seus "polos  antagonistas". Um dos 

pólos, chamado de Paidia, impera “um princípio comum de divertimento, de 

turbulência, de improvisação livre e de alegria despreocupada49”. O outro pólo, 

cuja extremidade se opõem a já oferecida, é chamada Ludus. Este pólo implica 

na necessidade de curvar esta turbulência através das “convenções arbitrárias, 

imperativas e propositalmente incômodas”50 em uma atitude que dificulta cada 

vez mais a chegada no resultado almejado. Esta disciplina obsessiva e inútil 

exige, então, um esforço maior das capacidades das atividades em questão. 

É possível notar que jogos eletrônicos, por terem seu funcionamento 

atrelado a um algoritmo computacional, ou seja, opera de acordo com regras pré 

estabelecidas e que mantém a integridade e o funcionamento do jogo, são 

perceptivelmente mais próximos do pólo Ludus. Parte integral da competição de 

Super Smash Bros. Melee é a obsessão com as regras, de que maneira é 

possível avançar no uso das combinações oferecidas para criar situações novas 

ou achar diferentes possibilidades de lidar com as combinações já conhecidas. 

É preciso, contudo, considerar também as diferentes categorizações que51 fez a 

respeito dos tipos diferentes de jogos e como podemos compreender nosso 

objeto de acordo com esta categorização. 

O autor discorre sobre quatro categorias fundamentais que configuram os 

diferentes tipos de jogo, sendo elas: Agôn, “todo um grupo de jogos aparece 

como competição, isto é, como um combate em que a igualdade das 

oportunidades é artificialmente criada para que os adversários se enfrentem em 

condições ideais, suscetíveis de dar um valor preciso e incontestável ao triunfo 

do vencedor52”; Alea, os jogos de sorte em que “uma decisão que não depende 

do jogador [...] que trata de ganhar mais do destino do que do adversário”53; 

Mimicry, o “jogo supõe a aceitação temporária, se não de uma ilusão, [...] pelo 

menos de um universo fechado, convencional e, sob certos aspectos, fictício”54, 

                                                           
49 CAILLOIS, 2017, p. 47. 
50 Id. 
51 Id. 
52 Id., p. 49. 
53 Id., p. 53. 
54 Id., p. 57 
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e que também pode consistir na atividade em que o jogador assume um papel 

ou personagem ilusório e que determina suas ações e comportamentos na 

duração do jogo; Ilynx, que se trata da busca da vertigem e da alteração da 

percepção, “trata-se de aceder a uma espécie de espasmo, de transe ou de 

aturdimento que destrói a realidade com uma soberana brusquidão”55. 

A atenção se volta então para a análise dos jogos que se enquadram na 

categoria do Agôn, visto que enquadra as atividades lúdicas competitivas. Esta 

categoria determina que a atividade competitiva de Super Smash Bros. Melee 

se enquadre nesta categoria de maneira exemplar, o campeonato é composto 

por regras que determinam a equidade de competição e que o ponto de partida 

seja justo perante ao jogo, enquanto também define um espaço e tempo restrito 

para a atividade, valorizando o vencedor e suas habilidades: 

Para cada um dos concorrentes o incentivo do jogo é o desejo 
de ver reconhecida sua excelência em um determinado campo. 
É por isso que a prática do agôn supõe uma atenção constante, 
um treino apropriado, esforços assíduos e a vontade de vencer. 
Implica disciplina e perseverança. Deixa o campeão aos seus 
próprios recursos, estimula-o a tirar deles o melhor partido 
possível, obriga-o, enfim, a servir-se deles lealmente e nos 
limites fixados. Sendo os recursos iguais para todos, o resultado, 
é, em contrapartida, tornar indiscutível a superioridade do 
vencedor. O agôn se apresenta como a forma pura do mérito 
pessoal e serve para manifestá-lo56. 

 

Esta descrição revela dois aspectos interessantes de análise a respeito 

da competição: a busca dos seus participantes por uma identidade de que é 

vencedor, o reconhecimento de si e dos outros pela partilha da atividade 

justificada na competição; e também da hierarquia da competição, revela um 

questionamento possível acerca de um estatuto de respeito e tratamento dos 

competidores por todos os participantes da comunidade competitiva. 

A questão da identidade se revela em diferentes aspectos do objeto em 

questão. Os jogadores se inscrevem nos campeonatos utilizando um 

pseudônimo, que servirá de nome durante os eventos da comunidade, mas 

incluindo também espaços no ambiente virtual, como em fóruns, possivelmente 

                                                           
55 Id., p. 62. 
56 CAILLOIS, 2017, p. 50. 
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em mídias sociais e se são produtores de algum tipo de conteúdo atrelado a esta 

comunidade normalmente também usarão este mesmo pseudônimo. 

Não apenas por este pseudônimo, mas os jogadores também escolhem 

um per- sonagem para controlar e realizar a competição; não que 

necessariamente assumam as características do personagem como parte de 

seu comportamento, mas se enquadram no grupo de jogadores que utilizam o 

mesmo personagem, muitas vezes dividindo opiniões similares acerca do jogo e 

que compartilham, através da representação proveniente do controle deste 

avatar, uma experiência similar no momento da competição. Uma vez que os 

personagens são diferentes entre si a maneira de jogar o jogo muda conforme o 

personagem que se utiliza, sendo assim, existem comunidades de discussão em 

fóruns ou servidores do programa Discord, uma plataforma de texto, imagem e 

voz para comunidades de jogos, focadas na discussão de como utilizar um 

personagem. Neste caso o personagem é uma representação do competidor, 

mas não apenas no plano visual, visto que tem particularidades que moldam a 

experiência do seu controlador. 

A relação entre o agôn e o mimicry foi devidamente analisada por Caillois: 

Para aqueles que participam, todo agôn é um espetáculo. Mas é 
um espetáculo que, para ser válido, exclui o simulacro. As 
grandes manifestações esportivas não deixam de ser ocasiões 
privilegiadas de mimicry, por mais que nos lembremos de que o 
simulacro é transferido dos atores aos espectadores: não são os 
atletas que imitam, mas sim o público. Até mesmo a simples 
identificação com o campeão já constitui uma mimicry análoga 
àquela que faz o leitor se reconhecer no herói do romance e o 
espectador nos heróis do filme57. 

 

Observa-se que o jogador assume esta dupla representação, do seu 

pseudônimo, ou seja, de uma identidade diferente que serve para atuar no 

espaço competitivo, como uma possibilidade de socialização alheia ao mundo 

fora deste. O jogador também assume um personagem, que define parte da sua 

maneira de jogar, e permite com que faça parte do espaço virtual. Nesta forma 

de representação, se manifesta ainda o impacto que a performance lúdica tem 

sobre os espectadores, visto que criam uma identidade com os competidores 

                                                           
57 CAILLOIS, 2017, p. 60. 
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baseadas no seu estilo de jogo, no seu personagem e nas ações do pseudônimo 

em questão. 

Ainda sobre a importância de levar em consideração o contexto de um 

jogo no que diz respeito a compreender o significado e o valor que a atividade 

lúdica pode ter, os autores estadunidenses Salen e Zimmerman, (2004) 

escreveram sobre o conceito de Meaningful Play. A definição dos autores, 

apesar de ser da área do design de jogos, coloca a questão do sentido, no ato 

do jogo, da seguinte maneira: 

Jogadas significas ocorrem quando a relação entre ação e 
consequência em um jogo são discerníveis e integradas em um 
contexto maior neste jogo. A palavra “significativo” neste sentido 
é menos sobre a construção semiótica de significado (como o 
significado é construído) e mais sobre a experiência emocional 
e psicológica de habitar um sistema de jogo bem 
desenvolvido5859. 

 

Relacionar a experiência de um habitante de um sistema bem 

desenvolvido, ou seja, de um jogo capaz de conferir significado nas suas atitudes 

mediante uma relação de causa, por parte do jogador, e consequência, por parte 

da resposta do jogo, mostra que é possível observar a implicação que existe uma 

experiência emocional e psicológica nestes atos. Considerando uma 

comunidade, e principalmente um jogo competitivo em que este reconhecimento 

de significado ocorre em duas pessoas ao mesmo tempo, é possível ponderar 

se não se estabelecem significados entre os dois jogadores através do 

reconhecimento das jogadas do outro. 

 

1.4 DEFINIÇÃO E MODELO 

Um estudo que busca compreender a relação simbólica entre os 

jogadores e o jogo precisa considerar uma definição do conceito de jogo que dê 

o suporte teórico para a exploração deste fenômeno. Um confronto teórico 

                                                           
58 SALEN; ZIMMERMAN, 2004, (tradução livre, p. 34). 
59 Meaningful play occurs when the relationship between actions and outcomes in a game are both 

discernable and integrated into the larger context of the game. Creating meaningful play is the goal of 

successful game design. The word “meaningful” in this sense is less about the semiotic construction of 

meaning (how meaning is made) and more about the emotional and psychological experience of inhabiting 

a well-designed system of play. 
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interdisciplinar se mostra como uma metodologia adequada no que diz respeito 

a explorar diversas definições e análises brilhantes do conceito do jogo, 

contemplando perspectivas diferentes e ainda reforçando pontos fortes já 

estabelecidos. 

O estudo bibliográfico do autor60 buscou fazer uma modelagem do 

conceito de jogo baseada em sete definições feitas por diversos autores que 

buscaram compreender o conceito com base no design, mas também em 

aspectos psicológicos e culturais incluindo autores já presentes no estudo 

presente como61 mas também utiliza as teorias de outros autores como Bernard 

Suits (1978), Avedon e Brian Sutton-Smith (1971), Chris Crawford (1982), David 

Kelley (1988) e também Katie Salen e Eric Zimmerman (2004). 

 De maneira a fornecer o referencial teórico que Juul trabalhou na sua 

modelagem, seguem as sete definições utilizadas: 

 

• Uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior 

à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 

maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 

interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 

dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa 

ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com 

tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em 

relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios 

semelhantes62. 

• O jogo como uma atividade: livre (voluntária), separada [no tempo e 

espaço], incerta, improdutiva, regrada e fictícia63. 

• Jogar um jogo é uma tentativa de alcançar uma situação específica, 

usando apenas os meios permitidos pelas regras, em que as regras 

proibem o uso de meios mais eficientes, favorecendo meios menos 

                                                           
60 JUUL, 2011. 
61 HUIZINGA, 2017 & CAILLOIS, 2017, 
62 HUIZINGA, 2017, p. 16. 
63 CAILLOIS, 2017, p. 42. 
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eficientes, em que as regras são aceitas porque possibilitam esta 

atividade6465. 

• No nível mais elementar, então, podemos definir um jogo como um 

exercício de sistemas de controle voluntário em que existe uma oposição 

entre forças, confinado por um procedimento e regras postas para 

produzir um resultado desequilibrado6667. 

• Eu percebo quatro fatores comuns: representação [“um sistema formal 

fechado que subjetivamente representa um subconjunto de realidade”], 

interação, conflito e segurança [“os resultados de um jogo são sempre 

menos severos do que as situações que o jogo modela”]6869. 

• Um jogo é uma forma de recreação constituída por um conjunto de regras 

que especificam um objeto à ser obtido e os meios permissíveis de obtê-

lo7071. 

• Um jogo é um sistema no qual jogadores engajam em um conflito artificial, 

definido por regras, que resulta em um resultado quantificável7273. 

 

A análise que Juul fez das definições para o conceito de jogo começou 

com uma separação de cada definição em categorias distintas, enquadrando os 

conceitos semelhantes em tópicos parecidos e percebendo quais autores 

contemplaram os diversos tópicos que compõem o conceito em questão. Na 

Figura 8 podemos verificar a distribuição feita pelo autor das diversas definições 

do conceito de jogo, já notando a separação do foco possível para se observar 

o conceito nas categorias criadas pelo autor. 

                                                           
64 SUITS, 2014, p. 43, (tradução livre) 
65 To play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs, using only means permitted by rules, 

where the rules prohibit use of more efficient in favour of less efficient means, and where the rules are 

accepted just because they make possible such activity. 
66 AVEDON; SUTTON-SMITH, 1971, p. 7, (tradução livre). 
67 At its most elementary level then we can define a game as an exercise of voluntary control systems in 

which there is an opposition between forces, confined by a procedure and rules in order to produce a 

disequilibrial outcome. 
68 CRAWFORD, 1984, p. 8, (tradução livre) 
69 I perceive four common factors: representation [“a closed formal system that subjectively represents a 

subset of reality”], interaction, conflict, and safety [“the results of a game are always less harsh than the 

situations the game models”]. 
70 KELLEY, 1988, p. 50, (tradução livre). 
71 [...] a game is a form of recreation constituted by a set of rules that specify an object to be attained and 

the permissible means of attaining it. 
72 SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 51, (tradução livre) 
73 A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a 

quantifiable outcome. 
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O jogo como sistema formal, significando as regras as quais o jogo segue, 

suas operações funcionais e seu design; o jogo e o jogador, o que trata da 

relação do jogador com o jogo, visando suas possíveis relações simbólicas e 

experiências particulares mediante ao jogo; e o jogo e o mundo real, significando 

as particularidades do evento do jogo como algo com lógica própria, isolado da 

lógica da vida cotidiana. 

Utilizando estas categorias como base de foco dos diferentes tópicos que 

compõem as definições apresentadas, Juul propõem seis características que se 

encaixam nestas categorias e definem a sua construção do conceito de jogo. Na 

Figura 9 é possível ver as seis características que Juul escolheu utilizar para 

definir seu conceito de jogo através da estruturação de um modelo, o qual 

chamou de “Modelo Clássico de Jogos”74. Iremos tomar este modelo como base 

de análise incluindo uma aplicação do modelo no caso do Super Smash Bros. 

Melee jogado competitivamente, em uma tentativa de melhor definir o objeto e 

também observar possíveis caminhos de análise. 

Primeiramente o autor explana a importância da categoria das regras no 

que diz respeito a estrutura do jogo. A aceitação das regras, do sistema simbólico 

que constrói as operações e os limites de interação em um jogo, são o que 

permitem o jogo de acontecer. No caso de jogos eletrônicos, as regras são 

garantidas pelo aspecto computacional, a programação mantém a estrutura e a 

operação das regras em ordem para a realização do jogo. As regras limitam 

como e quando um jogador tem a capacidade de controlar um personagem e de 

que maneiras pode interagir com o seu oponente. A comunidade competitiva de 

Super Smash Bros. Melee aceita, então, as regras de computação do jogo 

eletrônico em questão como os limites do que pode ser aceito, mas também 

modelaram suas próprias regras para a situação da partida competitiva. Estas 

regras são impostas pelos organizadores do torneio e aceitas pelos jogadores 

para garantir a estrutura competitiva, como por exemplo impedir jogadores de 

pausar no meio de partidas, e no caso de alguma infração é estabelecido 

também uma punição de acordo, podendo ser a imposição da derrota de uma 

partida ou até mesmo a desqualificação do campeonato. 

                                                           
74 Classic Game Model 
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Resultados são uma parte verificável da estrutura do jogo de luta, visto 

que a tela de vitória de um jogo de luta como o objeto estudado revela e aponta 

o resultado de uma partida, um jogador ganha e o outro perde. Em casos raros 

de empate as regras recomendadas para os torneios oferecem maneiras de 

definir o vencedor, como, jogar mais uma stock além da partida de empate.  

O aspecto variável deste jogo é interessante no que diz respeito a imensa 

quantidade de possibilidades de decisões de controle de personagem por parte 

do jogador, em que a tomada de decisão é uma variável decisiva no que diz 

respeito ao resultado. Todas as situações do jogo se apresentam na tela aos 

dois jogadores, é um jogo de informação completa, porém a diferença e variação 

de resultado de cada situação se dá pela decisão dos dois jogadores em cada 

micro situação. Observar o outro, entender como ele reage a certas situações e 

adaptar as próprias decisões é parte essencial de tentar obter vantagem e atingir 

o resultado desejado, contudo, implica numa grande variação de resultados visto 

que isso se altera com diferentes oponentes. É possível já observar que, apesar 

do resultado final do jogo ser definido na derrota do jogador que perder suas 

stocks, já é possível observar de que maneira o esforço do jogador se relaciona 

com este aspecto de maneira a complexificar a performance lúdica. 

Valor é atribuído aos possíveis resultados de maneira diferente por parte 

de cada jogador, visto que um é necessariamente o vencedor e outro o perdedor 

de uma partida ou um conjunto de partidas de um torneio. A performance lúdica, 

visto que neste objeto e caso particular, tem o seu final com uma polarização de 

vencedor e perdedor, é fácil compreender a valorização de validação de suas 

habilidades, felicidade e conquista por parte do vencedor, mas também observar 

o pesar, tristeza ou frustração por parte do perdedor. 

O sistema simbólico que opera esta valorização se relaciona diretamente 

com a experiência pessoal de um competidor, visto que seu esforço ou 

investimento emocional no jogo é relativo, e também depende do espaço físico 

em que a performance foi realizada, se haviam amigos ou pessoas próximas 

assistindo, se o campeonato valia uma quantia elevada de dinheiro ou de 

prestígio, se era uma partida contra algum rival ou ainda mesmo se você joga na 

cidade em que mora ou é recebido no campeonato como estrangeiro. 

O esforço do jogador, que diz respeito tanto uma parte integral da 

estrutura dos jogos, pois é necessário que o jogador realize esforço para 
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contornar os desafios e aprender e desenvolver técnicas através de suas 

habilidades para atingir um objetivo, mas também diz respeito a relação que o 

jogador estabelece com o jogo. No caso do jogo competitivo isto pode dizer 

respeito às rotinas de treino, jogos amistosos com outros jogadores para praticar 

determinadas jogadas e ainda o esforço na performance lúdica competitiva, em 

que os resultados do esforço do jogador entram em choque com seu oponente 

e há um resultado da partida carregado de carga simbólica relativa à este 

esforço. 

É possível fazer uma contextualização do espaço lúdico performático que 

relaciona o valor atribuído aos resultados com o esforço do jogador e a 

vinculação do jogador com este resultado, categorizados por Juul como “o 

jogador e o jogo”, que para nossa análise revelam um aspecto menos óbvio das 

relações simbólicas, culturais e vinculativas que se apresentam no contexto 

competitivo de Super Smash Bros. Melee. Voltaremos para esta construção 

conceitual após a conclusão da aplicação do modelo sobre o objeto. 

Consequências negociáveis, por sua vez, é um conceito que diz respeito 

à prática lúdica como uma manifestação que utiliza uma lógica variável, que é 

preciso contextualizar determinada performance lúdica para que seja possível 

compreender sua lógica interna e as consequências dos resultados de uma 

partida. No caso do jogo competitivo existem consequências negociáveis de 

algumas maneiras distintas, como as premiações em dinheiro para os 

vencedores de um campeonato, ou ainda a existência de money matches, 

partidas as quais os jogadores participantes apostam dinheiro que irão ganhar 

do jogador desafiado. A negociação de dinheiro é a mais frequente das 

consequências que utilizam algo da vida cotidiana, que busca algo da lógica do 

mundo externo do “círculo mágico” do jogo, podendo também ser manifestado 

pelos espectadores na forma de apostas nos resultados de partidas. 

Feita a descrição das diferentes categorias e características do modelo 

proposto por Juul, é possível apresentar sua forma descritiva por extenso 

sintetizando o conteúdo já apresentado: 

Um jogo é um sistema baseado em regras com resultados 
variável e quan- tificável, em que resultados diferentes são 
atribuídos diferentes valores, o jogador exerce esforço para 
influenciar o resultado e ele se sente emocio- nalmente investido 
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no resultado, em que as consequências da atividade particular 
são negociáveis7576. 
 
 

Desta maneira, é possível também apresentar uma aplicação simples da 

performance competitiva de Super Smash Bros. Melee neste modelo: 

• Regras: Dois jogadores se enfrentam em combate individual através da 

seleção de personagens, podendo se mover no plano horizontal e vertical 

com o objetivo de acertar golpes no oponente e retirar suas stocks. 

Existem regras mediante ao movimento dos jogadores, design dos 

diferentes níveis, perda de uma stock e renascer após este 

acontecimento. A maneira que cada personagem, seus golpes e as 

interações com a fase e os oponentes funcionam precisam ser aprendidas 

pelos jogadores. 

• Resultados: Definido pelo jogador que perder todas as suas stocks. 

• Valor: O jogador que ainda tiver stocks é o vencedor. 

• Esforço: Se movimentar, acertar o oponente, defender seus golpes, criar 

estratégias e executar diferentes técnicas e a habilidade mecânica para 

tal. 

• Vinculação: Um jogador ganha; o jogador pode ser julgado com base no 

seu desempenho e suas conquistas neste jogo. 

• Consequências negociáveis: Consequências sociais em ir bem em uma 

partida do jogo, pode haver premiação em dinheiro ou outras premiações 

materiais. É possível apostar no resultado de partidas. 

•  

 

1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO COMPLEXA E O AMBIENTE COMPETITIVO 

Observando a aplicação do objeto em questão no modelo proposto por 

Juul nos revela uma descrição estrutural do que é o jogo competitivo, contudo, é 

preciso aprofundar mais na relação do jogador com o jogo para observar as 

relações simbólicas construídas neste processo. 

                                                           
75 JUUL, 2011, p. 36, (tradução livre). 
76 A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are 

assigned different values, the playerexerts effort in order to influence the outcome, the player feels 

emotionally at-tached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable. 
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No que diz respeito a profundidade das relações humanas mediadas 

pelos jogos o próprio autor Jesper Juul alertou a respeito deste fenômeno. 

O conflito do jogo não é anti-social; mas fornece um contexto para inte 

ração humana. Ao controlar um personagem que golpeia um personagem 

controlado por outro jogador não significa que se quer atacar a outra pessoa na 

vida real: Significa que se entra em um mundo complexo de interações 

simbólicas em que atacar alguém dentro do jogo pode ser um convite a amizade, 

em que ajudar alguém neste mesmo jogo pode ser uma rejeição 

condescendente. No jogo as coisas não são o que parecem ser. Seres humanos 

não são sempre literais em suas interações, e não  se pode compreender os 

jogos dos homens apenas pela sua superfície7778. 

O argumento de Juul permite observar o fenômeno da prática de jogos de 

luta competitivamente como um objeto do campo da semiótica que se preocupa 

em analisar e focar nos fenômenos culturais, de que um movimento no jogo pode 

representar algo completamente diferente, e que o jogo e a performance lúdica 

fornecem um contexto para a interação e sociabilização humana. 

No caso da história de Super Smash Bros. Melee os campeonatos podem 

ser observados como os eventos que fornecem espaço físico e contextual para 

a sociabilização. Diversos fenômenos podem ser observados em relação a 

gestos ou performances simbólicas, dos gritos dos espectadores, das reações 

corporais dos jogadores ou ao contexto de celebração que permitiu pessoas 

criarem laços de amizade ao longo de quase duas décadas da sua existência, 

como observado na Figura 10. 

A autora norte americana Celia Pearce (2009) fez um estudo sobre 

comunidades de jogos em mundos virtuais na tentativa de elucidar de que 

maneira comunidades poderiam se vincular e criar valores culturais em um jogo 

via internet. É importante notar que a comunidade do objeto da nossa pesquisa 

não se passa no mundo virtual, é um encontro de pessoas em espaço físico que 

                                                           
77 JUUL, 2011, p. 19,( tradução livre). 
78 The conflict of a game is not antisocial; rather it provides a context for human interaction. Controlling a 

character that hits a character controlled by another player does not mean that one wants to attack that other 

person in real life: It means that one enters a complex world of symbolic interactions where attacking 

someone in a game can be an invitation to friendship, and helping someone in the same game can be a 

condescending rejection. In a game, things are not what they seem. Humans are not always literal in their 

interactions, and we cannot take human games at face value. 
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montam uma estrutura competitiva e apenas a atividade lúdica usa a mediação 

virtual como espaço do jogo, mas mesmo assim é preciso que os jogadores se 

encontrem no mesmo local. Além disso, a autora escreveu sobre a possibilidade 

de suas observações também serem verificadas no mundo real: “Mesmo que 

seja fácil presumir que estes fenômenos sejam, de alguma maneira, exclusivos 

ao mundo virtual, parece que muitos destes padrões podem migrar para além do 

mundo virtual, para dentro do mundo real”7980. 

A autora identificou a existência de produções culturais, sociabilização, 

emergências variadas através do uso do espaço e objetos do jogo e uma 

construção de uma comunidade através do espaço e ambiente do jogo. Através 

destas observações questionou a característica de que o jogo seria uma 

atividade “não produtiva”, visto que teria tanto impacto nos jogadores e ainda 

como uma atividade capaz de fomentar criação além das expectativas da 

intenção inicial dos desenvolvedores. A identificação dos fatores produtivos da 

atividade vieram da observação antropológica de como os jogadores 

valorizavam sua atividade de maneira íntima. 

Uma partida competitiva deste jogo pode ser observada como uma 

performance intermediada entre os dois jogadores através do videogame. Essa 

atividade propicia uma experiência performática interativa para os jogadores que 

promove uma imersão no jogo, podendo ser observada por exemplo através do 

fenômeno, explicado por Pearce, do estado de fluxo: 

Estado de fluxo é um estado psicológico em que o indivíduo 
perde a noção do tempo e é absorvido completalmente pela 
atividade em questão. O estado de fluxo é atingido quando o 
nível de desafio é mantido e equilibrado com o nível de 
habilidade8182. 

 

Ao considerar o estado psicológico dos jogadores se expande os diversos 

sentidos que se podem extrair da observação destes jogadores. Uma partida não 

pode, portanto, ser apenas considerada como uma mediação dos jogadores, 

                                                           
79 PEARCE, 2011, p. 180, (tradução livre). 
80 While it may be easy to presume that these phenomena are somehow exclusive to the virtual world, it 

would seem that many of these patterns can also migrate outside of the virtual and into the real world 
81 PEARCE, 2011, p. 130, (tradução livre) 
82 Flow is a psychological state in which the individual loses track of time and becomes completely absorbed 

in the activity at hand. Flow is achieved when the level of challenge is maintained in balance with the level 

of skill. 
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mas como uma parte fundamental da estrutura que relaciona a performance do 

jogador, e sua percepção do momento, com o desafio em questão, ou seja, com 

a performance do jogador oponente. Um jogador que não atinge o nível de 

habilidade adequada para determinado desafio se sente ansioso e incapaz, 

enquanto um jogador que está muito acima do nível de desafio se sente 

entediado. Esta descrição breve de uma relação cognitiva entre jogador e a 

estrutura do jogo é interessante para pensar nas consequências que isto tem no 

caso de Super Smash Bros. Melee, em que a dificuldade também vem da relação 

com outros jogadores. 

Pearce faz uso dos estudos de DeKoven, designer de jogos 

estadunidense e teórico da diversão, a respeito do que chama de “CoLiberation”, 

ilustrando os efeitos do estado de fluxo em um ambiente social e em contexto 

grupal, como no caso dos esportes em que a interpretação psicológica que 

DeKoven faz do estado de fluxo “explicita as diferentes maneiras que indivíduos 

em um grupo provém entre si o balanço entre desafios e habilidade para atingir 

o estado de fluxo”8384. 

Esta consideração da interdependência de indivíduos dentro do grupo é 

aplicável ao caso do jogo em questão, visto que há uma barreira de entrada 

considerável para a participação na atividade lúdica e atingir um nível de 

habilidade que seja possível atingir o Estado de Fluxo:  

As dificuldades de se adquirir equipamentos de tecnologias 
obsoletas, encontrar uma comunidade local que seja ativa na 
prática do jogo, obter as habilidades básicas e a construção de 
memória muscular para execução de tarefas básicas e também 
o conhecimento de jogo para se compreender o que está 
acontecendo em uma partida e a capacidade de analisar a 
tomada de decisão para aprender e evoluir seu nível de 
habilidade. A leitura que Pearce faz de DeKoven e dessa sua 
aplicação do conceito de Estado de Fluxo em grupos sociais 
ajudará a compreensão do universo simbólico da atividade 
lúdica: 

DeKoven [...] ilustra como a dimensão social do Estado de Fluxo 
cria um equilíbrio entre a identidade individual e a conexão com 
o grupo. Se a jogadora está muito focada em si mesma, ela fica 
constrangida, isolada e alienada. Se ela fica muito imersa no 
grupo, corre o risco de atingir demasiada conformidade [...] 

                                                           
83 PEARCE, 2011, p. 132, (tradução livre) 
84 DeKoven’s psychosocial interpretation of flow forefronts the ways that individuals in a group can 

provide each other with the appropriate balance of challenge and skills to enable flow. 
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Jogadores espontaneamente ajustam seu comportamento para 
desafiar uns aos outros, criando um Estado de Fluxo otimizado 
para cada indivíduo participante. Portanto, os jogadores estão 
sempre se motivando entre si a atingir um estado elevado de 
equilíbrio entre os níveis de desafio e habilidade e, portanto, o 
Estado de Fluxo. Neste estado os jogadores sentem sua própria 
individualidade, porém ainda se sentindo conectados ao 
grupo8586. 

 

Este pensamento complexo coloca em questão a possibilidade de 

observar o grupo todo presente em um campeonato de Super Smash Bros. 

Melee como integrantes de um mesmo processo em que todos os agentes são 

interdependentes, criam significado juntos e a sua presença tem impactos 

cognitivos nos outros presentes e contém uma carga e potencialidade 

construtiva e criativa. Consideramos este fenômeno complexo que junta o 

espaço físico, as pessoas presentes, os objetos que utilizam para realizar sua 

atividade e o fenômeno da prática lúdica como um objeto de análise do campo 

da semiótica e da comunicação, importante para não reduzir o fenômeno apenas 

ao campo da teoria dos jogos ou de uma análise do jogo como mídia isolada da 

sua prática. 

O cientista e pensador da comunicação Norval Baitello Júnior, também 

estudioso da Teoria da Mídia e da Semiótica da Cultura, é responsável pela 

elaboração de um conceito amplo e complexo de comunicação que pode ser 

utilizado para analisar o ambiente competitivo de SSBM. Na extensa obra de 

Baitello o conceito de ambiente comunicativo foi construído com o apoio de 

diversas teorias que abordam os diversos pontos que abrangem o processo 

comunicativo, não apenas analisando os objetos e mídias utilizados neste 

processo mas sempre observando de que maneira as pessoas e os corpos 

afetados pelo processo comunicativo estão situados neste sistema simbólico: 

                                                           
85 PEARCE, 2011, p. 132, (tradução livre). 
86 DeKoven [...] illustrates how this social dimension to flow creates a balance between the individual 

identity and group connectedness. If the player is too aware of herself, she becomes self-conscious, isolated, 

and alienated. If she is too immersed in the group, she runs the risk of conformity [...] players spontaneously 

adjust their behavior to challenge one another, creating the optimal state of flow for each individual 

participant. Thus, players are always pushing each other to a higher state of balance between challenge 

and skill level, and therefore, flow. In such a state, players feel at once a positive sense of their own 

individuality, while still feeling connected to the group. 
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Em uma perspectiva diversa daquela, temos que verificar que cada coisa 

ou pessoa gera em torno de si um ambiente saturado de possibilidades de 

comunicação, podendo ser vista em qualquer dos papéis ou funções 

simultaneamente e de modo não excludente. Assim, um ambiente comuni- 

cacional constitui uma atmosfera saturada de possibilidades de vínculos de 

sentido e vínculos afetivos em distintos graus. Será pois integrada em seu 

ambiente é que a imagem poderá ser compreendida em seu potencial de enorme 

impacto87. 

Suas considerações a respeito do ambiente comunicativo quando 

aplicadas no ambiente competitivo de Super Smash Bros. Melee alteram e 

enriquecem as observações feitas na relação entre os jogadores e o jogo que 

jogam, pois passamos a observar além da relação do jogador com o jogo, mas 

as potencialidades vinculativas que se estabelecem no ambiente comunicativo 

que circunda este fenômeno. É preciso considerar a presença dos espectadores, 

dos consoles e televisores antigos e a necessidade da presença física dos 

jogadores, as reações destes aos diversos momentos do jogo e todas as 

potencialidades afetivas e simbólicas que se dão na performance lúdica 

estabelecida neste enorme sistema complexo constituído por múltiplas partes 

interdependentes e correlacionadas. 

Este levantamento complexo possibilita fazer a análise de outras 

características ou situações da comunidade competitiva de Super Smash Bros. 

Melee que vão além da sua categoria como jogo, de uma simplificação do 

aparato midiático como um suporte isolado do contexto criado ao seu redor. O 

presente capítulo atingiu a consideração destes conceitos complexos aplicados 

no objeto da pesquisa, o capítulo seguir irá desdobrar este levantamento, 

pensando nos corpos dos jogadores, os afetos e efeitos da mídia sobre as 

pessoas e o ambiente como gerador de vínculos entre as pessoas. 

 

                                                           
87 BAITELLO, 2018, p. 77. 
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Tabela 1: Tradução da tabela 2.2 Definições do Jogo Comparadas 

Fonte:(JUUL, 2011, p. 32, (tradução livre). 

 

 

 

 

 

 
O jogador O jogador e O jogo e o 

 

como sistema formal o jogo resto do 

mundo 

Regras      

Regras xas (Huizinga) 

Regras (Caillois) 

Regras (Suits) 

Procedimento e regras (Avedon e 

Sutton-Smith) 

Sistema formal (Crawford) 

Regras (Kelley) 

Regras (Salen e Zimmerman) 

Resultado      

Incerto (Caillois) 

Resultado desequilibrado (Avedon 

e Sutton-Smith) 

Cursos mutáveis (Kelley) 

Resultado quanti cável (Salen e 

Zimmerman) 

“Objetivos”        

Acarretar a situação atual (Suits) 

Oposição (Avedon e Sut- 

ton-Smith) 

Con ito (Crawford) 

Objeto que será obtido (Kelley) 

Interação        

Interação (Crawford) 

Objetivos, regras e o mundo Con 
ito arti cial (Salen e Zim- merman) 

         

“Isolado” 

Além da vida comum/limites 
adequados (Huizinga) Isolado 
(Caillois) 
Sem interesse material (Huizinga) 
Improdutivo (Caillois) 

     

“Not Work” Gratúito/voluntário 
(Caillois) Sistemas de controle 
voluntário (Avedon  e  Sutton-Smith) 
Lazer (Kelley) 

     

Meios menos e cientes 

Meios menos e cientes (Suits) 

    

Agrupamentos sociais Promove 
agrupamentos sociais (Huizinga) 
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                   Tabela 2: : Tradução da tabela 2.3 O modelo clássico de jogos, o jogo, o jogador e o mundo 

Fonte: JUUL, 2011, p. 37 (tradução livre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O jogador como sistema 

formal 

O jogador e o jogo 
O jogo e o resto 

do mundo 

1. Regras 
     

2. Resultados variáveis e quanti cáveis 
     

3. Valor atribuído aos possíveis 
resultados 

     

4. Esforço do jogador        

5. Jogador vinculado ao resultado      

6. Consequências negociáveis     
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Figura 8: Foto da celebração do jogador Justin “Wizzrobe” Hallett após sua vitória no campeonato de Super 

Smash Bros. Melee no evento Smash’N’Splash 5  

 

Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/monlingho/status/1135716299244482563> Acesso em: 04 de jun. 

2019 
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2.  CAPÍTULO II - OS EFEITOS DA MÍDIA NO AMBIENTE COMUNICACIONAL 

 

A consideração de que nosso objeto de pesquisa é um ambiente 

comunicacional formado ao redor da prática competitiva de Super Smash Bros. 

Melee implica na relação complexa de interdependência e geradora de vinculos 

de sua estrutura, considerando os jogadores que competem; o suporte midiático 

do jogo eletrônico e seus aparatos eletrônicos; o espaço físico de convívio; o 

evento como rito e tempo de convivência e o papel contagiante dos espectadores 

que absorvem a energia da performance. 

Faremos uso da extensa pesquisa e conceitualização que Norval Baitello 

faz a respeito do ambiente e os conceitos chave que constituem o ambiente 

comunicacional, trazendo conceitos que permitem a aprofundar na pergunta 

central da pesquisa a respeito de quais são os vínculos estabelecidos neste 

ambiente comunicacional: 

Um ambiente comunicacional portanto não é apenas o pano de 
fundo para uma troca de informações, mas uma atmosfera 
gerada pela dis- ponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por 
sua intencionalidade de estabelecer vínculos. Assim, uma 
cultura da palavra escrita constrói ambientes adequados às 
temporalidades da leitura. E uma cultura da imagem visual 
operará igualmente a construção de ambientes voltados para a 
hegemonia da visão, com todas as consequências que dela 
decorrem88. 

 

Portanto, faremos um levantamento e análise dos pontos centrais no que 

diz respeito ao jogo Super Smash Bros. Melee e seu ambiente comunicacional, 

com a finalidade de investigar quais os vínculos que se apresentam neste 

ambiente e quais relações complexas podem vir a tona: 

• O jogador; 

• O console e televisores como aparatos midiáticos; 

• Os espectadores; 

• O campeonato como evento de espaço físico e duração bem demarcados. 

                                                           
88 BAITELLO, 2018, p. 77. 
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É importante notar que estes elementos que estão sendo mais 

profundamente analisados não contradizem o Modelo Clássico de Jogos do 

autor89, mas complexificam suas categorias, principalmente no que diz respeito 

a relação entre Jogador e o jogo e suas potencialidades para os campos da 

Teoria da Mídia, Semiótica da Cultura e Teoria da Imagem. 

 

2.1 CORPO COMO MÍDIA E SEUS AFETOS 

Os jogadores são os indivíduos que movem a comunidade de Super 

Smash Bros. Melee com sua intencionalidade de competir, de jogar o jogo. A 

vontade dos jogadores de compartilhar a performance competitiva é a força 

motriz para a criação deste ambiente comunicacional em suas origens, sem a 

vontade de jogar o jogo não haveria a formação de campeonatos, de grupos de 

jogo, de ambiente algum. 

É preciso observar que a vontade de jogar, e de vencer, é a motivação 

inicial para a criação deste ambiente mas que após as duas décadas de 

existência desta comunidade é apenas uma das partes que constituem os 

diversos motivos as quais uma pessoa pode ir em algum campeonato. A 

observação interessante é, contudo, que a presença dos jogadores é necessária 

quaisquer que sejam sua motivação para participar em determinado ambiente. 

O aspecto presencial dos camponatos competitivos do jogo em questão 

se estabeleceram desta maneira pelos limites de hardware do console em 

questão, um jogo do começo do século XXI ainda não havia possibilidade de 

conexão via internet, portanto era necessário que as pessoas se encontrassem 

fisicamente para jogarem juntas. A presença do corpo humano é relevante para 

compreender quais seus impactos no ambiente comunicacional, diversas 

possibilidades de análise surgem no que diz respeito à observação do corpo dos 

jogadores durante a performance lúdica, como os gestos do corpo em reação à 

tela do televisor; os movimentos rápidos e precisos nos dedos para executar as 

                                                           
89 JUUL, 2011, 
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técnicas e movimentos do jogo; os gestos de tratamento dos jogadores para com 

seus oponentes e seus diversos significados. 

Presença corporal se configura como uma potencialidade midiática do 

corpo com os outros corpos no mesmo ambiente, serve como emissor e receptor 

das mensagens simbólicas variadas ao seu redor. O encontro físico entre os 

jogadores possibilita que exerçam suas capacidades comunicacionais corporais 

de diversas maneiras, seja através da voz em conversas acaloradas a respeito 

do jogo, ou mesmo através de um abraço de reencontro de amigos que não se 

viram por um longo período. Seja como for, o corpo configura potencialidades 

comunicativas primordiais, como proposto por estudiosos da ‘Teoria da Mídia’: 

Lembramos que os meios de contato elemental humano 
permitem a comunicação sem instrumentos ou aparatos, por 
isso o chamamos meios primários, em analogia com o ámbito 
social primário no qual são os principais meios de 
compreensão9091. 

 

O surgimento do ambiente comunicativo em questão se deu com a 

presença destes meios primários, que fazem com que o ambiente 

comunicacional formado ao redor de um jogo eletrônico seja também um 

ambiente social primário, no qual as pessoas se comunicam através dos seus 

corpos e formam vínculos através da corporeidade. 

Mesmo na performance lúdica competitiva alguns gestos destes meios 

primários se apresentam como potencialidades vinculativas e simbólicas. Alguns 

hábitos que envolvem a utilização dos meios primários se estabeleceram com o 

passar do tempo envolvendo o começo ou o fim de uma partida do jogo, é comum 

os jogadores apertarem mãos ou que seus punhos fechados se encontrem no 

início ou fim da partida como gesto de respeito. Outros atos compõem o rito da 

performance lúdica envolvem o corpo ou o encontro dos corpos dos jogadores, 

como abraços de respeito entre jogadores com uma longa história ou amizade, 

jogadores que soltam uma carga emocional grande no final de um jogo através 

de gritos ou mesmo lágrimas. 

                                                           
90 BETH; PROSS, 1990. 
91 Recordemos que los medios del contacto elemental humano permiten la comunicación sin instrumentos 

ni aparatos, por lo que los denominamos medios primarios, en analogia con el ámbito social primario en 

el que son los principales medios de entendimiento. 
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Há ainda que ser observada a relação do corpo humano com o aparato 

midiático que se relaciona com a imagem do televisor quanto com o controle do 

console do videogame que controla o avatar digital, observação essa que irá 

aumentar ainda mais a complexidade do ambiente e seus componentes 

midiáticos. De qualquer maneira, é possível observar que os impactos da 

presença física se manifestam no ambiente através de gestos simbólicos do 

corpo, que sua carga afetiva nos jogadores é grande e uma das suas 

particularidades mais interessantes quando se compara com jogos mais novos 

em que a interação se dá através da internet, removendo os meios primários do 

ambiente comunicativo. 

 

Figura 9: Foto do abraço entre os jogadores Adam “Armada” Lindgren e Joseph “Mang0” Marquez após a 

partida final do campeonato Royal Flush 2017 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.90min.de/posts/ 5007392-player-journey-mang0-at-royal-flush-2017> 

Acesso em: 11 de jul. 2019 

 

 

2.2 O CORPO MEDIADO PELO JOGO ELETRÔNICO 

As considerações já feitas a respeito do corpo como mídia 

potencializadora de vínculos e geradora de ambientes comunicativos podem ser 

ampliadas também para outros meios de comunicação, no caso particular em 

questão aos consoles de jogos eletrônicos e os televisores como mediadores 

entre os jogadores durante a performance lúdica. 
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Ainda de acordo com a teoria proposta por Harry Pross temos que pensar 

nesta mídia na maneira que modificam o alcance e tempo de alcance da 

comunicação em relação ao uso das mídias primárias do corpo. Desta maneira, 

ao pensar em televisores e consoles de videogame temos que pensar nas suas 

características tecnológicas, duas pessoas são mediadas por televisores e 

consoles, os quais enviam sinais através de um controle que envia o sinal ao 

console, por sua vez enviando sinal ao televisor que, por fim, envia imagens 

visuais aos jogadores. De acordo com Pross temos que: “Por meios terciários 

entendemos os meios em que a transmissão de símbolos pressupõem aparatos tanto 

do lado do produtor quanto do consumidor”9293. 

Visto que estes meios de comunicação alteram a maneira que as pessoas 

se relacionam, modificam também o ambiente que constituem, alterando a 

maneira a qual os vínculos são estabelecidos nestas novas relações entre 

aparato midiático e corpo humano.  De maneira a elucidar a questão da mudança 

do ambiente mediante à mudança dos meios de comunicação utilizadas é 

possível utilizar a leitura que Baitello faz a respeito da obra de Walter Benjamin94 

a respeito da utilização de aparatos midiáticos para produzir imagens: 

Referia-se ele à obra de arte na passagem da manufatura de um objeto 

imagético único para a produção em série de objetos idênticos. A categoria 

criada para diferenciar um de outro é justamente aquela do efeito ambiental. Que 

tipo de ambiente favorecia o objeto único e que tipo de impacto ambiental 

provocaria a reprodutibilidade técnica da imagem? [...] pois a passagem de uma 

ambiência de culto para uma ambiência de exposição reflete exatamente a 

alteração de função e motivação para o uso das imagens. Benjamin vale-se das 

categorias de ‘aura’, ‘proximidade’, ‘distância’, pois está justamente operando 

com elementos de ambiência, maneiras de materialização dos vínculos, 

paisagens que se criam em torno de uma nova forma de distribuição das 

imagens95. 

                                                           
92 BETH; PROSS, 1990, p. 170, (tradução livre) 
93 Por medios terciarios entendemos los medios del tráfico de símbolos que presuponen aparatos del lado 

del productor y del consumidor. 
94 BENJAMIN et al., 1980. 
95 BAITELLO, 2018, p. 79 
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A compreensão de que um ambiente midiático altera os vínculos 

estabelecidos entre os participantes de seus processos comunicativos leva em 

consideração a intenção das mídias que moldam estes espaços físicos e 

simbólicos, um formato de distribuição de imagens telemáticas em alta 

velocidade que serve de interação entre os jogadores no ambiente digital tem 

implicações amplas no ambiente que ocorrem. Não mais apenas mediados pelos 

corpos humanos que se submetem as regras da performance lúdica os 

jogadores agora também passam a estabelecer vínculos de acordo com as 

estruturas fundantes da mídia que utilizam. 

Assim, temos que considerar que o ambiente comunicativo mediado pelos 

consoles eletrônicos são também estruturados pela sua intencionalidade 

geradora de vínculos, que as operações simbólicas irão ser coordenadas de 

acordo com a interrelação entre as comunicações das mídias primárias dos 

corpos dos jogadores, mas também a relação que se dá na performance lúdica 

através da mídia terciária telemática e seus afetos no ambiente. 

Como primeira consequência da utilização dos aparatos tecnológicos 

produtores de imagens como objetos fundantes deste ambiente podemos 

observar uma ambiência de exposição na performance lúdica. As imagens 

geradas pelos televisores em combinação dos consoles de videogame se tornam 

o plano mais importante de observação por todos os participantes do ambiente 

competitivo, sejam eles jogadores, narradores ou espectadores. O embate no 

jogo de luta se passa em um ambiente digital, um espectro que só pode ser 

percebido primariamente pelo sentido da visão, alguns de seus elementos 

importantes percebidos pela audição ou ainda sentidos pelos jogadores pela 

responsividade tátil do controle nas suas mãos e o controle do personagem pelas 

pontas de seus dedos. 

A percepção do corpo humano dos jogadores se reduz ao plano 

telemático digital, tanto para os espectadores quanto para os dois jogadores que 

se enfrentam em uma partida. A percepção que se tem do outro é alterada em 

relação aos movimentos dos avatares controlados durante o jogo, em que a 

escolha de personagem representa as opções de atuação que o jogador tem no 

ambiente virtual e que por sua vez sua performance é determinada na interação 
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mútua com o personagem do oponente e sua tomada de decisão em cada 

situação de uma partida. 

Sobre esta redução do corpo ao ambiente virtual pelas mídias terciárias é 

possível observar esta constante em diversos tópicos de conversa do jogo, seja 

na fala dos comentaristas de partidas que se referem ao personagem pelo nome 

do jogador que o controla; seja pela própria fala dos jogadores que utilizam a 

primeira pessoa para se referir as capacidades de seu personagem. De maneira 

a esclarecer esta substituição do corpo pelo avatar virtual utilizamos a 

consideração a respeito do assunto do historiador e teorista da mídia alemão 

Hans Belting: 

A tecnologia substituiu o antigo significado de habilidade artística 
em nossa admiração hoje em dia. Não mais a arte, mas sim a 
tecnologia que se apoderou da mimesis da vida. Suas analogias 
ao corpo remetem ao espelho e à sombra, que já foram mídias 
arquetípicas para representar os corpos [...] As mídias visuais 
agem não somente como uma prótese do corpo, mas servem 
também como reflexo do corpo, prestando-se à sua auto 
inspeção. As mais avançadas tecnologias de hoje simulam os 
corpos no disfarce de sombras transitórias ou imagens 
insubstanciais de espelhos, que pretendem nos libertar das leis 
da gravidade às quais estamos sujeitos nos espaços 
empíricos96. 

 

Esta consideração nos faz pensar de que maneira a confusão entre corpo 

e avatar se fundamenta na performance lúdica que faz uso do ambiente virtual 

para representar os jogadores. O console de jogo Super Smash Bros. Melee se 

apresenta como um ambiente virtual em que o jogador é capaz de interagir com 

a representação virtual de um outro jogador de maneiras que jamais seriam 

possíveis no mundo físico. Esta fantasia revela sua capacidade de encanto nas 

possibilidades diversas que o mundo físico não pode oferecer, principalmente na 

criação de um ambiente performático de entretenimento e permeado por 

sociabilização, em que a execução de movimentos precisos através da mídia 

telemática confere valores simbólicos compreendidos por outros jogadores 

durante a performance midiática. 

                                                           
96 BELTING, 2006, p. 43. 
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Conferindo um valor simbólico que relaciona profundamente o ambiente 

virtual do corpo humano há uma confusão que pode reduzir o papel do corpo 

neste ambiente midiático que deve ser evitado, de acordo com Belting: 

A percepção, isoladamente, não explica a interação entre corpo 
e mídia que acontece na transmissão de imagens. As imagens, 
como havia dito, acontecem ou são negociadas entre corpo e 
mídia. Os corpos censuram o fluxo de imagens através da 
projeção, memória, atenção ou negligência. Os corpos privados 
ou individuais também agem como corpos públicos ou coletivos 
em uma dada sociedade. Nossos corpos sempre carregam uma 
identidade coletiva na qual eles representam uma dada cultura 
como resultado da etnicidade, educação e de um ambiente 
visual particular. Os corpos representativos são aqueles que 
representam a si mesmos, enquanto os corpos representados 
são imagens separadas ou independentes que representam 
corpos. Os corpos performatizam imagens (deles mesmos ou 
até contra eles mesmos) tanto quanto eles percebem imagens 
externas. Neste sentido duplo, eles são uma mídia viva que 
transcende a capacidade de suas próteses midiáticas. Apesar 
de sua marginalização, um tanto “a la mode”, ainda apelo para 
que sua causa seja indispensável em qualquer iconologia97. 

 

É preciso considerar o corpo como performador das imagens que se 

manifestam no campo virtual telemático. Há uma “mídia viva”, uma vez que 

corpos humanos são os atores performáticos de corpos virtuais e que fornecem 

a interação do campo midiático. Desta maneira é possível considerar as 

atuações deste campo ainda como fundantes de valores simbólicos culturais, 

revela a importância de se considerar as atuações no ambiente virtual para a 

comunidade que a compreende e valoriza. 

A competição de Super Smash Bros. Melee vê mudanças nas ocorrências 

dos seus campeonatos mais prestigiados até o momento presente da publicação 

desta pesquisa. Mudanças e variações nos rankings dos melhores jogadores 

contam com o surgimento de novos nomes, mas também de personagens 

diferentes que apareceram em resultados mais elevados em torneios distintos98. 

Juntamente das mudanças dos resultados é também possível observar 

uma mudança na performance lúdica, nas opções que são tomadas durante o 

jogo e a evolução das jogadas por parte dos competidores. Esta evolução pode 

ser observada na linguagem dos comentaristas e jogadores a respeito do jogo, 

                                                           
97 BELTING, São Paulo, n. 8, p. 32-60, jul., 2006, p. 47). 
98 Disponível em:<https://liquipedia.net/smash/SSBMRank> Acesso em: 17 de jul. 2019 
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visto que com o passar do tempo  um enorme glossário99 de termos e gírias para 

se referir a técnicas e acontecimentos particulares durante o jogo surgiram. O 

descobrimento de técnicas novas e aplicações variadas implicam uma mudança 

na maneira de jogar, visto que aumentam o número de opções em determinada 

situação, o que também implica que o conhecimento dos jogadores a respeito 

do jogo depende muito do seu acesso à informação do descobrimento e 

aplicações de novas descobertas sobre o jogo. 

 

2.2.1. Os vínculos e afetos do jogo eletrônico 

No que diz respeito ao número elevado de opções que podem ser 

tomadas a qualquer momento é preciso considerar que a variação de escolhas 

em qualquer situação se apresenta no jogo desde a sua criação. Contudo, foi 

necessário que milhares de pessoas jogassem o jogo durante muitos anos para 

que diversas opções fossem descobertas. 

O fator emergente na investigação do jogo dos jogadores e técnicos no 

funcionamento interno do jogo, em uma espécie de tentativa de trazer os 

resultados possíveis do controle do aparato midiático para as mãos dos 

jogadores e dar um significado a cada uma delas toca em uma prática do uso do 

aparato criador de imagens que muito lembra a teoria enunciada pelo filósofo 

tcheco-brasileiro Vilém Flusser100. 

No ato do jogo os jogadores brincam não apenas com as regras 

estabelecidas pelo jogo, mas é uma afirmação de descobertas que ocorreram ao 

longo de muito tempo, podendo ter sido dependentes de examinação do 

funcionamento das mecânicas do software, modificação do hardware do 

controle101102, modificações do software do jogo103 e ainda uma troca constante 

de opções, reações e interações com a pessoa com quem se está enfrentando, 

ou seja, de um longo processo de experimentação por parte da comunidade 

competitiva como um todo. 

                                                           
99Disponívelem:<http://dignitas.gg/articles/blogs/smash/12707/glossary-of-character-specific-

terminology-in-melee> Acesso em: 17 de jul. 2019. 
100 FLUSSER, 2011. 
101 Disponível em: <http://kadano.net/SSBM/GCC/> Acesso em 18 de jul. 2019 
102 Disponível em: <https://b0xx.com/pages/resources> Acesso em 18 de jul. 2019 
103 Disponível em: <http://www.20xx.me/about.html> Acesso em 18 de jul. 2019 
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Esta potencialidade de renovação de um jogo antigo dada a apresentação 

de tomada de decisão e reação dos jogadores que se enfrentam em uma partida 

revela também a renovação de significado de um dado momento na performance 

lúdica. Comentaristas, jogadores e espectadores deixam claro com suas reações 

explosivas, exageradas e emocionadas a respeito de certas ações no jogo. 

O esgotamento das possibilidades criativas do jogo é tão distante do nível 

de execução do corpo humano, visto que seria necessário haver um controle 

sobre o personagem com a precisão de um frame em qualquer dado momento 

e apenas possível para um computador, que é visto até como um cenário teórico 

e que muitas vezes o aspecto psicológico, as considerações do potencial de erro 

humano e adaptação ao adversário são constituintes dos limites da jogabilidade 

humana e de maior potencial de desenvolvimento para a competição do que a 

tentativa de reproduzir um cenário teórico. 

Neste sentido a comunidade competitiva também é consciente quanto a 

participação importante do corpo humano como objeto de posição central na 

performance lúdica. O jogador que controla o personagem, juntamente de seu 

arsenal de experiência, execução técnica e carga emocional e psicológica, é o 

ator do jogo. É compreendido pela performance lúdica, então, que as ações dos 

jogadores são de sua autoria, que usam o jogo como plataforma de expressão 

em seu grande número de possibilidades, e que através dele manifestam uma 

tomada de decisão interior pela comunicação da performance lúdica e que 

causam efeitos diretos no ambiente e seus participantes. A respeito disso 

tomamos a teoria de104: 

A presença do corpo conduz à recordação da necessidade 
primordial de vinculação, lembra-nos de que somos seres de 
incompletudes, dependentes desde o nascimento - de outros 
seres para sobreviver. Assim, somos predispostos a favorecer 
ambientes nos quais se realizam os vínculos que nos 
possibilitam sobreviver apesar de nossas muitas carências e 
fragilidades. Somos vocacionados para a interação com outros 
que preencham nossas faltas e necessidades, porque somos 
corpo, com limites e alcances espaciais claros, com uma 
duração apenas presumível, mas indubitavelmente finita105. 

 

                                                           
104 BAITELLO, 2008 
105 Id., p. 99. 
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Visto que os vínculos são parte de um processo que busca saciar uma 

vontade é importante observar um ambiente, na tentativa de compreender quais 

os vínculos que ali se estabelecem, quais são as carências que o processo 

comunicativo busca preencher, quais mídias intermediam os corpos que se 

procuram neste processo vinculativo e seus efeitos nestes. 

O processo comunicativo, então, é observado como um processo 

auxiliado por diferentes mídias, mas que é visto como um processo que cria 

vinculação entre os corpos, os meios primários que são os pontos de partida e 

finais do processo. Desta maneira o ambiente que se cria através deste processo 

se estabelece como uma possibilidade de saciar as carências dos corpos ali 

presentes: 

Comunicar-se é criar ambientes de vínculos. Nos ambientes de 
vínculos já não somos indivíduos, somos um nó apoiado por 
outros nós e entrecruzamentos, em uma operação denominada 
"nodação"(Eickhoff). Construir um ambiente e situar-se nele 
reduz a fragilidade do estar só. E, para os entrelaçamentos, 
somente corpos podem ser pontos de germinação dos 
ambientes. Corpos narrativizam tais entrelaçamentos que geram 
ambientes, e os ambientes são os pressupostos para a 
continuidade, para a sustentabilidade, para a sobrevida do corpo 
nos outros corpos e nos corpos-outros, na materialidade dos 

meios que facilitam a nodação entre os corpos106. 

 

A redução da fragilidade que se dá na criação e inclusão em um dado 

ambiente, processo vinculativo e midiático, é um dos pontos que se sobressaem 

quando consideramos a comunidade competitiva de Super Smash Bros. Melee 

dentro das suas particularidades, tanto de história da comunidade quanto das 

características específicas do jogo eletrônico. 

Construir um ambiente que inclui os corpos físicos e sua presença já foi 

colocado como uma característica de um jogo presencial que, por sua vez, 

permite que pessoas se conheçam, amigos se reencontrem, se crie um ambiente 

em que o contato direto, físico, próximo seja possível. É um ambiente que 

sustenta um encontro de alta sociabilidade, quer permite uma nodação entre 

diversos corpos, mesmo que não sejam jogadores. A comunidade competitiva 

se identifica pela prática lúdica específica do jogo eletrônico, mas também diz 

                                                           
106 BAITELLO, 2008, p. 100. 
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respeito a todos aqueles que frequentam os seus eventos, pois se colocam como 

participantes e criadores deste ambiente comunicativo. 

A pergunta que a presente pesquisa tem como foco principal ainda se 

mantém em buscar entender quais são os vínculos estabelecidos entre os 

jogadores de Super Smash Bros. Melee em ambiente competitivo, a maneira à 

qual estes vínculos se formam é brevemente permeada no que diz respeito a 

investigação teórica aqui apresentada, mas o “como” não será amplamente 

contemplado como uma restrição do recorte teórico. 

A análise de quais os vínculos que são constituídos na performance lúdica 

precisa considerar ainda que os vínculos não são precisos e de faceta única, 

mas complexas relações entre dois corpos distintos: 

Não é a informação, em seu sentido funcional, o elemento 
constitutivo de um processo de comunicação. É o vínculo, com 
sua complexidade, sua amplitude de potencialidades. Se a 
informação busca a certeza como parâmetro, o vínculo aposta 
na probabilidade. Assim, a comunicação que brota dos corpos 
nunca será determinística, pois outros corpos estarão sempre 
entremeados em uma ambiência gerada por corpos com 
histórias e sonhos, faltas e oferecimentos distintos. É impossível 
determinar de antemão quais dos apelos de um corpo a outro se 
transformarão em vínculos. E por isso um corpo sempre lança 
muitos e distintos apelos. Seu atendimento estará apenas 
garantido por meio da diversidade e da insistência107. 

 

A consideração da corporeidade como princípio e fim do processo 

comunicativo faz chegar a conclusões que alteram a maneira de observar as 

consequências analíticas do objeto em questão. Baitello descreve ainda que os 

vínculos são alimentados por algo que “pode ser genericamente denominado 

afeto”, significando que os vínculos afetam o interior dos participantes do 

processo comunicativo, de maneira íntima e constituinte. 

Isso não significa que os vínculos constituem sempre relações amistosas, 

ou que configuram sentimentos positivos. Afeto é uma parte constituinte do 

processo vinculativo, podendo ser realizada como sentimentos e relações de 

uma vasta gama de possibilidades da capacidade humana de sentir. 

                                                           
107 BAITELLO, 2008, p. 101 
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2.3 OS GESTOS NA PERFORMANCE LÚDICA 

Durante a performance lúdica diversos gestos podem indicar 

manifestações simbólicas que representam formação ou manifestações 

vinculativas entre os jogadores. A diretriz complexa que estrutura os gestos do 

corpo humano é de complexa análise, que em sua totalidade configura toda a 

potencialidade do corpo humano de comunicar. No que diz respeito ao jogo 

eletrônico em questão, suas manifestações são em grande parte provenientes 

de gestos corporais, principalmente das mãos e de reações faciais. 

O estudo dos gestos proposto por Vilém Flusser108 apresenta uma 

brilhante consideração da importância para a ampliação do campo dos estudos 

da comunicação e também aplicável na metodologia das ciências humanas. 

Visto a novidade desta teoria para a área tem a finalidade de “encontrar um lugar 

orgânico para a teoria da comunicação em tais estruturas novas109”, e para isso 

faz considerações sobre diversos tipos de gestos e os define de acordo com 

complexidade não exclusiva, permitindo uma análise do gesto que complexifica 

o ambiente comunicativo: 

Isso permite definição do termo “gesto”: gesto é um movimento 
no qual se articula uma liberdade. Embora seja o gesto, 
enquanto movimento que é, tão determinado e explicável quanto 
qualquer outro movimento, tais explicações não satisfazem 
porque não atingem a liberdade que se articula no gesto. A 
competência de uma teoria geral dos gestos seria o estudo das 
articulações (expressões) da liberdade. Seria teoria “formal”, 
porque seu campo seria não a liberdade, mas as expressões da 
liberdade. Seria, pois, uma teoria da expressão, uma semiologia. 
Mas uma semiologia que dependeria das informações 
fornecidas pelas disciplinas que explicam os gestos 
objetivamente. A contradição dialética entre dados objetivos e 
interpretações (decodificações) seria o campo da teoria 
proposta, por ser o gesto fenômeno que ocorre em tal campo110. 

 

O autor abre o espaço de análise dos gestos como estudo decodificador 

das expressões de liberdade. A utilização deste campo será feita com a 

finalidade de ampliar e relacionar com a descrição feita do ambiente competitivo, 

                                                           
108 FLUSSER, 2014b. 
109 Id., p. 14, 
110 Id., p. 16. 
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no sentido de decodificar os gestos durante a performance lúdica como 

reveladores da potencialidade dos vínculos que se apresentam neste ambiente. 

É preciso ainda considerar outros pontos centrais formulados por Flusser 

a respeito dos gestos, pois leva em consideração que o “gesticulador dispõe da 

capacidade para a mentira”111. Desta maneira o autor amplia a definição de 

maneira que o “gesto é o movimento no qual se articula uma liberdade, afim de 

se revelar ou de se velar para o outro”112. As consequências desta definição 

implicam que a decodificação de um gesto como uma tarefa pertinente para 

aquele que percebe o gesto, ou seja, de um ponto de vista: 

A reformulação da definição aponta a tarefa decodificadora da 
teoria enquanto tarefa desideologizada (reveladora de mentiras). 
E inclui o receptor do gesto na competência da teoria. Tal 
competência pode ser assim delineada: a teoria seria 
competente para a decodificação de ex- pressões da liberdade 
(gestos) do ponto de vista do receptor dos gestos (FLUSSER, 
2014b, p. 17). 

 

Se apresenta então uma análise que pondere o gesto com um potencial 

multifacetado e complexo, tal qual os vínculos da comunicação, apresentados 

em um ambiente que leva em consideração o olhar do outro. Só faz sentido no 

contexto em que se apresenta e para quem se apresenta, desta maneira, está 

de acordo com a análise aqui apresentada e ajuda a fundamentar a nossa 

suposição sobre a construção de vínculos através da observação dos gestos na 

prática lúdica competitiva de Super Smash Bros. Melee. 

Flusser faz duas classificações, uma fenomenológica e outra estrutural, 

dos gestos com a finalidade de apresentar algumas das classificações possíveis 

a serem feitas pelos futuros estudos dos gestos. Sobre a classificação 

fenomenológica são apresentados “dois tipos:  

A) gestos nos quais se movimentam partes do corpo humano, e  

B) gestos nos quais se movimentam outros corpos”113 que nos possibilita 

observar os gestos através da classificação daqueles que dizem respeito aos 

movimentos dos corpos humanos presentes no ambiente competitivo e daqueles 

                                                           
111 FLUSSER, 2014b, p. 16 
112 Id. 
113 Id. 
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que movimentam o controle de videogame e, por sua vez, também movimentam 

os avatares, movimento percebido pelas telas e movimento realizado no 

ambiente digital. 

A classificação estrutural compreende os gestos levando em 

consideração ao observador dos mesmos, pensando no gesto em relação ao 

seu receptor, sendo assim implica “que uma das tarefas da teoria seria análise 

do aspecto “comunicativo”, “de trabalho”, “absurdo” e “ritual” em todo gesto 

concretamente dado”. Estas classificações oferecem uma maneira de observar 

um gesto “que se dirige para o outro”; “gesto que se dirige contra um material”; 

e os “gesto sem rumo”, considerando sempre que algum gesto pode ser 

exclusivamente classificado, mas que cada gesto pode ser composto por estas 

classificações. Esta estrutura dada por Flusser é de interesse no que diz respeito 

as possibilidades de observar os gestos realizados na performance lúdica 

pensados da seguinte maneira: 

• Gestos comunicativos: se dirigem ao outro, podendo se referir ao jogador 

oponentes ou aos espectadores. 

• Gestos de trabalho: se dirigem contra um material, no caso o controle do 

jogo eletrônico, os movimentos que seleciona para seu personagem e os 

efeitos que causa no jogo e na reprodução telemática. 

• Gestos absurdos: são gestos sem rumo, que incluem os gestos 

ritualísticos da competição, ou ainda gestos na qual a expressão da 

liberdade é o seu propósito, incluindo seus aspectos lúdicos. 

 

Como estas classificações de gestos não são excludentes é importante 

compreender que a análise faz uma separação na tentativa de observar 

diferentes pontos que podem revelar detalhes do processo comunicativo, 

vinculativo ou mesmo descritivo do processo lúdico com suas características 

ritualísticas. Não deve ser, portanto, observado como classificação excludente, 

mas como complexificadora da análise dos gestos e tomada como metodologia 

para tal. 

Sendo assim serão feitas separações da análise dos gestos utilizando 

estas estruturas com base nos diferentes indivíduos que gesticulam durante a 

performance lúdica na tentativa de observar diferentes aspectos da performance 
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quando vistas sobre pontos de vista distintos. Na realização de uma partida do 

jogo é possível ver reações dos jogadores a determinadas jogadas com 

diferentes expressões faciais, dentre as quais é possível identificar as mais 

expressivas. Movimentos de negação com a cabeça, olhos fechados e caretas, 

expressões faciais que indicam raiva ou insatisfação; sorriso no rosto, uma 

afirmação com a cabeça que compreende o que acabou de acontecer; caras 

boquiabertas de surpresa são apenas algumas das possibilidades que revelam 

o espectro de sentimentos advindos da relação que os jogadores estabelecem 

no espaço virtual. 

Partindo da classificação estrutural anteriormente posta, podemos 

observar quais são estes gestos faciais feitos durante uma partida que podem 

ser aprofundados. É preciso também fazer um adendo de que certos movimentos 

acelerados dos olhos, ou mesmo movimentos involuntários provenientes de 

respostas cognitivas baseadas em concentração elevada em uma tarefa focada 

e específica não entram como gestos possíveis de serem analisados, como 

coloca Flusser: 

Os reflexos, os movimentos neuróticos repetitivos etc., têm 
aspectos para- rituais, mas são essencialmente anti-rituais, por 
não serem resultados de aceitação deliberada (“livre”) de 
estruturas rigidamente fechadas. Destarte os métodos da 
fisiologia, psicanálise etc. passariam a serem utilizáveis pela 
teoria, embora para a eliminação de determinados movimentos 
da competência da teoria114. 

 

Sendo assim, retiramos os gestos faciais que dizem respeito a observar 

as imagens telemáticas e suas respostas reflexivas e observamos gestos que 

dizem respeito ao outro ou que revelam aspectos da performance lúdica. Dos 

gestos com capacidade comunicativa temos que pensar na performance lúdica 

como um momento de proximidade comunicacional, em que ambos jogadores 

se aproximam do mesmo console de videogame e trocam diversos olhares, 

podem trocar palavras, até apertos de mão e abraços. É importante notar que no 

caso dos gestos faciais, o contato olho no olho indica a busca do outro, é uma 

tentativa de proximidade e que evitar este olhar também informa e é passível de 

decodificação; revelando o afastamento do outro pela tensão da performance 

                                                           
114 FLUSSER, 2014b, p. 23. 
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que está por vir. É interessante notar na Figura 12 que os jogadores se 

encontram um do lado do outro, mas seus olhares se evitam. Ambos jogadores 

olham para as mãos que se encontram, como símbolo de respeito ou aceitação 

da performance que será realizada, mas que apesar de competidores que se 

aceitam como tal, não buscam proximidade. Este exemplo elucida que o 

encontro das mãos serve como gesto comunicador decodificado dado o contexto 

de rivalidade entre os jogadores e simbólico para os espectadores que observam 

os competidores, mas também como gesto absurdo da atividade lúdica que se 

apresenta; manifestação contextual do ambiente competitivo. 

 

Figura 10: Captura do quadro em que os jogadores William “Leffen” Hjelte e Juan “Hungrybox” 

DeBiedma encontram suas mãos fechadas como símbolo de respeito antes da Grand Finals na Super Smash 

Con. 2019 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i8rlQx3jvFU> Acesso em: 15 de ago. 2019 

 

Durante a partida do jogo é muito raro o contato visual, visto que a atenção 

dos jogadores se volta para a tela. Contudo, olhares entre os jogadores podem 

acontecer num período entre stocks ou entre partidas, podem revelar o nível de 

tensão competitiva entre os jogadores ou mesmo mostrar um nível de 

divertimento mais leve; nisso se mostra a diferença do contato visual e do sorriso 

ou de dois rostos que encaram uma televisão sem buscar o contato do outro. 

Normalmente no final de uma partida de alto investimento emocional é 

comum observar uma manifestação física exacerbada por parte dos jogadores, 
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simbolizando uma descarga emocional que esvai a tensão e indica o fim da 

performance lúdica, além de simbolizar normalmente sentimentos de conquista 

e vitória para o ganhador e derrota e frustração para o perdedor. A manifestação 

corpórea, incluindo movimentos do corpo e manifestação através da voz, por 

parte do jogador vencedor mediante ao fim da partida é comumente chamada de 

popoff, podemos traduzir como “estouro”. 

Realmente um legítimo estouro emocional e físico, o final de uma partida 

de alta tensão permite ao jogador vencedor um momento catártico, um 

arrebatamento dos sentimentos que dão finalidade e justificativa à sua trajetória, 

os momentos de treino; as derrotas passadas; as horas de estudo e que 

finalmente o levaram ao momento da vitória. Na Figura 13 é possível ver o 

jogador em seu gesto de comemoração e catarse emocional, corpo contorcido e 

brandindo seus braços em celebração; é possível ver a manifestação de um grito 

em seu rosto que elabora a tensão emocional para fora de seu corpo. Este 

momento é, para muitos jogos competitivos em que o incentivo financeiro não é 

grande, um dos mais importantes para os jogadores, pois se coloca como 

momento de fim da performance que valida seus esforços em formato de catarse 

lúdica e o coloca como centro da atenção do espetáculo do jogo. 

Este fechamento de narrativa configura um poderoso gesto para a 

comunidade competitiva, visto que a presença física faz com que este ato seja 

realizado e observado por uma multidão de espectadores, que normalmente 

correspondem com gritos de fervor e suportam o estouro emocional. Desta 

maneira, o gesto do popoff consta tanto como um gesto do absurdo no que diz 

respeito a sua característica ritualística e lúdica, só havendo sentido no contexto 

em que está situado, mas também comunicativa no que diz respeito ao fato de 

ser observável e que pode levar em consideração a comunicação que será 

estabelecida com os espectadores presentes. Na Figura 14 é possível observar 

os primeiros momentos de reação abrupta dos espectadores presentes com a 

vitória do seu jogador favorito. É possível ver os espectadores altamente 

emocionados, pulando e correndo em direção ao jogador vencedor afim de 

parabeniza-lo com abraços, tapas amistosos ou mesmo gritos e cantando seu 

nome em voz alta como gesto comemorativo. 
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Além deste momento de arrebatamento do vencedor, é também comum 

a presença de algum gesto físico que simboliza o respeito mútuo entre ambos 

jogadores após finalizada a partida. O ato que simboliza isso varia com os 

jogadores em questão e o seu relacionamento e história particulares, podendo 

ser um abraço caloroso entre dois amigos como vemos na Figura 11; um toque 

de punhos fechados entre jogadores desconhecidos que começam a se 

respeitar; mas até mesmo a ausência completa de consideração pelo outro, que 

pode demonstrar a ausência de respeito e rivalidade acalorada. 

 

Figura 11: Captura de quadro do popoff do jogador Adam “Armada” Lindgren momentos após sua vitória 

na Grand Final do campeonato Evolution 2015. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ea9_nwcN37I> Acesso em: 15 de ago. 2019 

 

Estes gestos representam também os pontos principais de investimento 

emocional por parte dos espectadores. Muitos deles irão reagir sobre as reações 

dos jogadores, cada qual aumentando um ponto a mais na vasta gama de 

vinculação no ambiente da performance lúdica. É visto, então, que o momento 

de tensão do jogo configura uma extensa ligação de vínculos que se 

estabelecem pela comunicação através do corpo por parte da presença de todos, 
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além da comunicação estabelecida através da imagem do jogo eletrônica que 

expõem a atividade que se passa em espaço virtual. 

É necessário fazer uma consideração especial sobre esta relação entre 

os personagens controlados por jogadores que ocorre no espaço virtual. Se 

pensarmos nas classificações dos gestos que utilizamos é possível observar um 

aspecto de cada uma delas presente na performance lúdica deste videogame. 

Os gestos que configuram o movimento das mãos que executam as jogadas dos 

jogadores definitivamente se enquadram como gestos de trabalho, uma vez que 

são realizados com o objetivo de manipular a máquina para criar resultados 

estratégicos. 

 

Figura 12: Captura de quadro momentos após a vitória de Joseph “Mango” Marquez na Grand Final do 

campeonato Royal Flush e a manifestação dos espectadores com sua vitória. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SZh9aXUcN2s> Acesso em: 15 de ago. 2019 

 

Contudo, o jogo é dependente das decisões dos dois jogadores, o que faz 

com que as decisões de cada jogador sempre levem em conta quais as possíveis 

ações de seu adversário em cada momento. Cada movimento realizado é feito 

de tal maneira que o jogador acredita que estará agindo de uma maneira que vai 

ser estrategicamente vantajosa em relação ao outro. Sendo assim, o jogo passa 

a ter uma interação em alta velocidade que sempre faz com que os jogadores 
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pensem no que está por vir e como seu adversário irá reagir. Este jogo de 

previsão, leitura de hábitos e tomada de decisões configura uma série de gestos 

lúdicos performáticos que possibilitam comunicação mediada pelas regras do 

jogo e pela máquina. 

Visto que tratamos de gestos que se passam em ambiente virtual, digital 

e que se relacionam com a máquina de maneira lúdica é preciso levar em 

consideração a teorização de Flusser sobre os gestos em vídeo: 

O vídeo é instrumento fascinante. Por permitir que se descubram 
virtualidade latentes e por permitir que se desvie o propósito 
inicial pelo qual foi produzido. Por certo: o vídeo permite que a 
manipulemos com gestos pretendidos pelos que opuseram em 
nossa circunstância para manipular-nos. Em tal caso os nossos 
gestos serão reveladores de existências culturalmente 
determinadas, no sentido de obedientes a determinados 
modelos de comportamento. Mas por se tratar de instrumento 
recente, o vídeo permite também que o manipulemos com 
gestos radicalmente novos115. 

 

É possível observar estas “virtualidades latentes” do jogo eletrônico na 

maneira emergente que a estrutura da performance lúdica competitiva foi 

baseada e se construiu todo o ambiente comunicacional e vinculativo, realizados 

nos eventos e campeonatos do jogo Super Smash Bros. Melee através da 

história da sua comunidade. 

Vemos então que existem diversas manifestações simbólicas e gestuais 

reveladoras de vínculos que se estabelecem nessa comunidade ao redor da 

performance lúdica, mas é ainda preciso fazer considerações a respeito deste 

alerta sobre as “existências culturalmente determinadas” e de que maneira a 

presença da mídia e suas imposições sobre os corpos dos jogadores podem ser 

impactantes. 

 

2.4 ALERTAS SOBRE A SOBREPOSIÇÃO DA MÍDIA E DA IMAGEM SOBRE O 

CORPO 

A observação de que uma comunidade estruturou sua ambiência ao redor 

de um jogo eletrônico, sua performance lúdica e os espetáculos realizados pela 

                                                           
115 FLUSSER, 2014b, p. 78. 
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observação das imagens telemáticas carrega uma vasta carga complexa no que 

diz respeito aos vínculos que podem ser estabelecidos. O ambiente em questão 

permite a criação de sociabilização e afeto entre os corpos participantes, porém 

é de nosso interesse investigativo compreender quais as motivações ou 

necessidades que se colocam como incentivo da formação desses vínculos. 

Visto que o ambiente competitivo de Super Smash Bros.  Melee  
se fundamenta  ao redor das imagens telemáticas, foco de 
atenção da performance lúdica, é válida as considerações a 
respeito dos impactos da mídia particular que sustenta este 
ambiente. Visto que o ambiente em questão é dominado por 
imagens midiáticas e formado ao redor delas é possível 
considerar a afirmação de116: 

 

Vivemos hoje em um mundo não apenas de franco domínio da imagem, 

como de escalada aberta das imagens com uma visível perda progressiva da 

escrita em favor de ícones. A esta crescente iconização atribui-se o adjetivo 

“amigável”, o que por si revela o alto custo e a dificuldade   de inclusão que 

caracterizam a era da escrita, por ter exigido (e ainda exigir) longo tempo de 

aprendizagem bem como altos custos monetários117. 

Os ícones em questão se apresentam pela representação visual e da 

maneira que a imagem telemática oferece compreensão superficial de fácil 

entendimento no formato de entretenimento. No caso particular do objeto em 

questão esta afirmação de Baitello pode ser observada na ausência de um 

espaço ou relevância da palavra escrita no ambiente do jogo, mesmo os fóruns 

online que sustentavam discussões sobre o jogo como SmashBoards.com 

perderam espaço, sendo substituído cada vez mais por plataformas que usam 

cada vez menos palavras ou que suportam apenas o uso de imagens, como 

Twitter.com, YouTube.com e Twitch.tv. 

Isso cria uma situação de grande disparidade entre os jogadores mais 

experientes que compreendem as interações complicadas do jogo e dos 

espectadores que compreendem os ícones em seu contexto cultural, de 

contágio, de espetáculo e exibição. Curiosamente é revelado também o caráter 

mágico da performance em questão, visto que os espectadores não 

                                                           
116 BAITELLO, 2010 
117 Id., p. 84. 
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compreendem a alta complexidade do jogo, criando muitas vezes discordâncias 

entre as opiniões que os jogadores, os narradores e os espectadores tem do 

próprio jogo. 

O caráter altamente abstrato e mágico deste ambiente lúdico passa a 

configurar os vínculos que se formam no mesmo, com isso não buscamos 

afirmar que seus impactos são menos intensos ou válidos, mas que a alta 

abstração configura uma vinculação menos precisa. É uma construção simbólica 

que obedece ao funcionamento da imagem midiática dominante, pode sempre 

existir confusão ou impressões variadas entre os espectadores deste tipo de 

imagem. 

Além destes impactos de percepção imediata na comunidade competitiva 

de Super Smash Bros. Melee é também possível fazer observações a respeito 

das camadas mais profundas ao que diz respeito aos vínculos formados neste 

ambiente. Em seu texto, Baitello (2018) o autor evidência que os ambientes em 

que a visualidade impera sobre os outros sentidos do corpo é possível observar 

também o esquecimento de algumas de suas sensibilidades ou o 

desaparecimento de considerações do corpo físico. 

Como já foi observado, existe uma representação dos jogadores por meio 

dos personagens que controlam na performance lúdica e até mesmo uma 

confusão entre o jogador e personagem na linguagem usada para se referenciar 

esta representação. É também possível observar os efeitos dessa vinculação 

entre os jogadores e a imagem nos efeitos sobre os corpos dos jogadores 

quando expostos à performance lúdica sem considerar os possíveis danos ao 

corpo humano. 

Diversos jogadores já manifestaram problemas de saúde em relação a 

prática competitiva deste jogo, incluindo diversos tipos de dores ou lesões 

principalmente nas mãos ou pulsos decorrentes de esforços repetitivos 

necessários para a manipulação das imagens manifestadas pelo uso do controle 

que ocorrem na performance do jogo em alto nível. O caso mais exemplar e 

interessante de investigação foi o do jogador Aziz "Hax" Al-Yami, jogador norte 

americano que sofreu uma lesão que evoluiu para uma calcificação do tendão 
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flexor ulnar do carpo118 fazendo com que o jogador fosse incapaz de jogar o jogo 

e realizar atividades simples pela dor aguda em qualquer tarefa que utilizasse 

força de flexão no tendão de sua mão. 

O caso deste jogador é interessante para observar que os jogadores deste 

jogo são capazes de adentrar na atividade lúdica de tal maneira que causam 

danos extensivos aos seus próprios corpos, como em alerta feito por Baitello 

(2005a) de que “os corpos perdem sua identidade e se deixam devorar pelas 

imagens”. Seus desdobramentos, contudo, mostram que a comunidade 

competitiva identificaram este problema como importante e ofereceram não 

apenas informações a respeito da importância de tomar cuidado com a saúde 

corporal na prática da atividade, como também a contratação de médicos 

ortopedistas especializados para que estivessem presentes em eventos para 

atender e informar jogadores119. 

Acompanhar os desdobramentos do caso da lesão do jogador também 

revela um fator importante em relação a obsessão de continuar competindo e 

fazendo parte da performance lúdica deste jogo. Al-Yami fez diversos 

procedimentos cirúrgicos que ajudaram com sua situação de dor, mas através 

de consultas médicas foi informado que o uso do controle de GameCube 

necessário para se jogar o jogo não era viável para sua situação. Desta maneira, 

o jogador se juntou com outros jogadores que haviam conhecimento de 

engenharia para tal e juntos desenvolveram um controle ergonômico que 

possibilitaria com que ele, e diversos outros jogadores com problemas 

semelhantes, continuassem competindo120. 

Possibilidades criativas e conscientes a respeito da própria comunidade e 

de sua prática competitiva emergem com o passar do tempo, em que a finalidade 

sempre é sustentar a prática competitiva, revelando também o questionamento 

sobre a possível investigação de quais as motivações por trás da obsessão pelo 

jogo. No que diz respeito a vinculação mediada pelas imagens existe uma teoria 

adotada por Baitello que utiliza a crítica existencial do filósofo alemão Günther 

Anders (2002) acerca da condição humana “uma poderosa ‘malaise da 

                                                           
118 Disponível em: <http://ssbmhax.blogspot.com/2016/09/the-situation-im-in.html> 
119 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rNoDWrVTZPk> 
120 Disponível em:<https://drive.google.com/file/d/1nGrNpbQl-yPEN3FVNgxv1GSTlArv8lk7/view> 
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unicidade’ como testemunho da desvalorização de si mesmo provocada pelos 

rumos civilizatórios tomados no último século. E como tentativa de compensação 

desenvolve “uma dependência imagética reinante hoje, a ‘iconomania”121. 

Esta dependência imagética denominada “iconomania” é apresentada 

como possibilidade de questionamento e investigação no que diz respeito da 

observação dos vínculos criados no ambiente em questão e das motivações que 

se colocam como base estrutural da prática competitiva e da performance lúdica 

baseada no jogo eletrônico. Esta consideração não tem como objetivo definir a 

atividade com um teor estritamente negativo, mas abre o escopo teórico crítico 

de que há uma potencialidade negativa na atividade em questão e que o 

consumo midiático exacerbado é parte fundante do objeto de pesquisa e, 

portanto, deve ser tomado como possibilidade. 

No que diz respeito à busca obsessiva pela atividade do jogo é possível 

compreender a vinculação através da imagem como passível de articulação 

baseada na fobia causada pela imagem, de acordo com Baitello: 

Nas camadas históricas mais profundas, toda imagem possui 
algum potencial causador de fobias, pro evocar, por recordar e, 
por fim, trazer à tona camadas soterradas do tempo. A estratégia 
contrafóbica pode ser justamente a reprodução da própria 
imagem. Pela atividade de reprodução busca-se obter a 
sedação122. 

 

Considerados os pontos de alerta da relação exacerbada com a imagem 

visual na sua potencialidade de vinculação seria possível também fazer 

investigação de decodificação dos vínculos do ambiente em relação ao seu 

potencial de variação, podendo ser constituinte de proximidade humana, base 

de sociabilidade, mas também de sedação emocional através de consumo 

imagético. A reflexão crítica da condição dos indivíduos em relação ao consumo 

da imagem e identificar de que maneira modificam o ambiente e sua vinculação 

vai além da proposta da pesquisa, mas serve como base no que diz respeito aos 

diferentes vínculos possíveis de observar que não se enquadram aqueles 

anteriormente identificados ou observados, além de servir de base de indagação 

para decodificar cenários deste ambiente, aumentando sua complexidade. 

                                                           
121 BAITELLO, 2018, p. 83 
122 Id., p. 84. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa examinou a comunidade competitiva de Super 

Smash Bros. Melee como um grupo de pessoas cuja relação pela realização de 

eventos configura um ambiente de potencialidades vinculativas cuja mediação 

ocorre pela performance lúdica ou o interesse sobre esta. Categorizei as 

vinculações através de gestos comuns observáveis na tentativa de identificar 

quais destes poderiam configurar vinculação por gestos comunicativos, quais 

seriam geradores de ambientes através de gestos absurdos com simbolismo 

lúdico e também das emergências midiáticas do uso criativo do jogo eletrônico 

que se colocam como fundadores do interesse da prática lúdica. 

Sobre o aspecto comunicativo observamos que as capacidades 

comunicativas que podem emergir dos contatos do corpo são presentes e 

configuram um contexto de ambiência de proximidade. A proximidade física 

denota um espaço de efervescência das emoções, amplificando e contagiando 

todos os corpos presentes nos espetáculos da performance lúdica. Desta 

maneira, não se trata apenas de um ambiente em que os aspectos técnicos do 

jogo são passíveis de decodificação, mas um ambiente cujas emoções de seus 

integrantes e formadores importam muito para que qualquer contextualização 

seja possível. 

Nas análises do contexto que consideram o modelo do jogo e sua 

capacidade de alterar a estrutura dos afetos como mídia vemos também que há 

uma íntima conexão simbólica entre a capacidade vinculativa e características 

da mídia em questão. Os jogadores são diretamente influenciados pela mídia 

que utilizam, que por sua vez os influência intimamente de maneira impessoal. 

A programação, os limites técnicos da máquina e o poder da imagem telemática 

configuram as potencialidades negativas para o corpo humano, uma consciência 

crítica da saúde da prática em questão e de uma condição existencial que busca 

no consumo imagético a sedação pela tentativa de saciar ausências interiores. 

Foi observado, contudo, que essas potencialidades negativas são 

consideradas pela comunidade competitiva, o que coloca sua capacidade de 
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autocrítica em relação à certos destes aspectos como integral para sua 

compreensão. A exploração de emergências criativas e investigação lúdica 

foram as bases da evolução desta atividade competitiva, revelando também que 

configuram uma estrutura de avaliação dos efeitos causados na comunidade por 

suas próprias ações. 

A lógica complexa que opera estes vínculos permite que observamos este 

ambiente simbólico como uma vasta gama, operando através da tríade de 

gestos; comunicativos, de trabalho e absurdos, que dentro de cada categoria 

estrutural podem ser decodificados revelando diferentes representações 

simbólicas. Os diferentes contextos, pessoas, relações, história presentes nas 

duas décadas deste jogo competitivo indicam uma lista enorme de vínculos, mas 

que a categorização estrutural ajuda a observar este ambiente: 

• Os vínculos afetivos entre os jogadores competidores; 

• Os vínculos afetivos entre jogadores e espectadores; 

• Os vínculos afetivos entre todos os participantes dos eventos; 

• Os afetos da vinculação entre corpo e imagem midiática; 

 

A pesquisa em questão responde sua pergunta no que diz respeito a 

busca e identificação dos vínculos no contexto da comunidade competitiva de 

Super Smash Bros. Melee através da apresentação complexa das 

potencialidades vinculativas deste ambiente, através de análise da mídia, da 

estrutura do jogo e dos gestos de seus integrantes. 

Os ambientes comunicativos formados através de máquinas geradoras de 

imagem se demonstram como contextos amplamente complexos, podendo ser 

ainda mais profundamente investigados em relação à como estes vínculos se 

formam, como exatamente a performance lúdica afeta os jogadores no ato em 

si, ou mesmo contextos sociais dentro da história da comunidade. 

Contudo, minhas observações e considerações teóricas a respeito dessa 

comunidade, demonstrou também como atividades emergentes e criativas são 

capazes de criar práticas particulares e criar sociabilização e ambientes 

vinculativos extensos e complexos. 
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