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O presente trabalho objetiva descrever dois jogadores de jogos

eletrônicos e analisá-los a partir das abordagens psicológicas. Refere-se

a uma atividade derivada da disciplina de Estágio Básico III, realizado na

5ª fase do curso de Psicologia da Universidade do Contestado - UnC -

Campus Concórdia – SC. A importância da temática se dá no intenso

aumento da popularidade dos e-sports, a qual não se reflete no

panorama científico (CAVALCANTE, 2018), uma vez que são poucos os

estudos empíricos na área da psicologia, resultando na escassez de

literatura sobre a questão. Cabe ressaltar ainda que a observação,

técnica utilizada no presente estudo, é um método utilizado pelo

psicólogo em diversos contextos, sendo fundamental para a atuação

deste profissional, munindo o mesmo de recursos para análises e

interpretações.

A observação por meio do método naturalista, foi realizada no dia 12 de

julho de 2020, totalizando 2 horas e 30 minutos; feita através da

plataforma digital Google Meet. Para a execução do estágio, foi entrado

em contato com duas pessoas com interesse em jogos eletrônicos, que

aceitaram ter suas partidas de League of Legends observadas. Após a

observação, realizou-se o registro das atividades e comportamentos dos

sujeitos. Para o processo de análise dos dados, foram selecionados

alguns episódios, considerados representativos para uma análise

psicológica mais refinada.

Os sujeitos observados (S1 - sujeita 1 - e S2 - Sujeito 2) têm as seguintes

características: S1 - 21 anos, sexo feminino, branca; S2 - 32 anos, sexo

masculino, branco. Na observação do estágio, foi relatado por S1 que

prefere colocar seu nome de usuário no jogo como masculino, pois “se

você fala que é mulher (...) duas coisas que podem acontecer: ou os

caras ficam te chamando, pedindo whats (...); ou vai falar assim: que

você é uma inútil, joga mal, vai lavar a louça, volta pra cozinha”. Também

merece destaque na fala da sujeita 1 em relação à quando coloca seu

nome no gênero feminino, o incômodo que sente de ser constantemente

provocada para outros tipos de relações, fora do jogo online. Segundo

Djamila Ribeiro (2017), o fato das mulheres serem assediadas afeta a

forma como elas se relacionam e fazem suas escolhas sobre como e

onde circular no mundo. Dessa maneira, mesmo que a nossa sujeita 1

tenha o intuito de apenas se entreter com o jogo, essa questão a aflige a

tal ponto de decidir usar um nome masculino a fim de se sentir bem

enquanto joga. Além disso, foi observado no próprio jogo o sujeito 2

utilizando de muitas expressões que desqualificam a mulher como:

“Vagabunda”, “Prostituta” e “Demônia”.

Levando em conta esses aspectos, pode-se pensar na atleta profissional

de e-sports, e questionar o quanto o simples fato de ter nascido mulher

impacta em sua vida profissional e se não causa barreiras entre outras

dificuldades no exercício de sua profissão. Foi notado em vários

momentos da observação o quanto os jogadores se criticavam quando

erravam as jogadas e/ou iam mal no jogo e também como se elogiavam

conforme iam bem na partida. Falas como: “Como é ruim ser trouxa”,

“Que burra”. Pode-se interligar o comportamento acima com a instância

psíquica denominada por Freud de superego, uma força moral da

personalidade. “Com a formação do superego, o autocontrole substitui o

controle parental” (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000, p. 55). Além do

mais, falas como: “Chegou a pulsar a veia aqui do lado da cabeça”,

“Que medo” “Tô que nem respiro” indicam a ansiedade sentida nas

partidas. A função da ansiedade é alertar a pessoa em relação a um

perigo iminente. Quando a ansiedade é despertada, ela motiva a pessoa

a fazer algo, como fugir, inibir o impulso perigoso ou obedecer à

consciência (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). Considerando que os

sujeitos 1 e 2 relataram que jogam apenas por diversão, ainda assim

sentem ansiedade enquanto jogam, expressando medo de possíveis

punições e consequências negativas. Também foi possível constatar que

os jogadores possuíam o que se chama de atenção multifocal ou

multitarefa; Segundo Salvucci e Taatgen (2011), através da atenção

multifocal, consegue-se sincronizar e utilizar de forma eficiente os
recursos neuronais disponíveis.

Conclui-se que há muitas questões de gênero envolvidas no campo da

psicologia do esporte que impactam a saúde mental. Ressalta-se, por

fim, a necessidade de maiores pesquisas empíricas na temática dos e-

sports, especialmente considerando as possibilidades de contribuição da

Psicologia do Esporte.
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