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RESUMO 

O presente artigo propõe fazer uma análise do jogo Papers, Please, cujo objetivo é fazer o 

controle de fronteiras de um país fictício, verificando se as informações nos documentos de 

viajantes estão corretas. A possibilidade de quebrar regras, o que em alguns momentos é até 

encorajado pela narrativa, é uma parte fundamental da crítica feita ao jogo aos sistemas 

burocráticos. Propomos assim analisar o jogo através da ótica da autoridade, com um especial 

paralelo entre o jogo e a noção de banalidade do mal, proposta por Hannah Arendt. Tal 

relação surge durante o desenvolvimento da narrativa, ao exigir decisões éticas e humanas 

do jogador, mas que ao mesmo tempo precisam ir contra as regras do jogo, penalizando-o 

jogador caso ele tome alguma decisão assim. 

PALAVRAS-CHAVE: Papers, Please, jogos digitais, banalidade do mal, regras. 

 

 

GLORY TO ARSTOTZA: 

Analysis of Papers, Please 

 

ABSTRACT 

This article proposes to make an analysis of the game Papers, Please, whose objective is to 

control the borders of a fictitious country, verifying if the information in the documents of 

travelers is correct. The possibility of breaking the rules, which at times is even encouraged 

by the narrative, is a fundamental part of the game criticism of bureaucratic systems. We 

propose to analyze the game from the perspective of authority, with a special parallel between 

the game and the notion of banality of evil proposed by Hannah Arendt. Such a relationship 

arises during the development of the narrative, requiring ethical and human decisions of the 

player, but at the same time they must go against the rules of the game, penalizing the player 

if he makes any such decision. 
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         Papers, Please é um jogo de computador independente, desenvolvido por Lucas 

Pope, e que apresenta uma proposta diferente: nele o jogador assume o papel de um agente 

de fronteiras, e precisa conceder ou não um visto de entrada a personagens no país. O objetivo 

é impedir a entrada de imigrantes ilegais, traficantes, terroristas ou pessoas com a 

documentação incorreta, de modo mais rápido e eficiente o possível. A história se passa na 

fronteira fictícia de Arstotza e Kolechia, que aparentam ser uma recriação de países 

socialistas do leste europeu, e acontece no ano de 1982, em teoria durante a Guerra Fria.  

Ainda há outros 5 países no jogo, e cada um tem seus próprios modelos de documentos, assim 

como histórias: alguns deles têm governos ditatoriais violentos, e é possível ver pessoas 

tentando escapar da perseguição política, por exemplo. 

Quando o jogador deixa passar uma pessoa que não está com a documentação em 

ordem, ele é penalizado, podendo até receber uma multa, que, junto com outras despesas que 

aparecem ao final de cada dia de trabalho (que também representa cada fase do jogo) podem 

fazer o jogador ter lucro ou prejuízo no final do dia. A conta também inclui aluguel, 

alimentação e aquecimento e precisa ser paga com seu salário e ou até mesmo com dinheiro 

proveniente de subornos. Ao se perder muito dinheiro, itens como o aquecimento e até a 

alimentação podem ser cortados, o que por sua vez pode deixar um membro de sua família 

doente, e consequentemente gerando mais despesas com remédios. Isso gera ainda mais 

pressão para o jogador, para que ele seja o mais eficiente o possível. Como o valor recebido 

depende da quantidade de pessoas atendidas corretamente na fronteira, muitos erros geram 

uma pressão para atender ainda mais pessoas em uma mesma quantidade de tempo, caindo 

em um ciclo autodestrutivo. 

         A interface do jogo é dividida em 3 partes: a fronteira de Arstotza no canto superior, 

mostrando a fila e os guardas vigiando os muros, o guichê na parte inferior esquerda, onde 

vemos as pessoas que querem entrar no país, e é possível ver a altura e o peso delas, assim 

como uma transcrição da conversa entre os personagens, e também os seus documentos, e à 

direita uma versão ampliada da mesa, onde ficam os carimbos para aceitar ou rejeitar o 

passaporte de algum viajante. 

  

Imagem 1: interface do jogo 
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Fonte: captura de tela feita pelo autor. 

  

         Os gráficos têm uma estética vintage, típica de jogos da década de 1990, que se mostra 

importante no jogo: as fotos do passaporte são imprecisas e difíceis de se analisar, e a situação 

fica ainda mais difícil, já que em alguns casos é preciso recorrer a análises de impressão 

digital, um trabalho difícil e demorado por causa das imagens quadriculadas. Ainda é preciso 

tomar cuidado com documentos antigos, com fotos que não se parecem mais com os 

indivíduos, personagens que mudaram de nome, pessoas que ganharam muito peso ou 

perderam seus cabelos, documentos falsificados e mesmo pessoas com quem não é possível 

ter certeza do sexo. 

         Um ponto muito importante a respeito da narrativa do jogo aparece antes de cada 

fase: o jogador pode ler as manchetes de um jornal, com as notícias do dia – e que 

frequentemente estão diretamente relacionadas com o seu trabalho, e tem influência direta 

no jogo. Em um dia específico, por exemplo, o jornal mostra a foto de Vince Lestrade, um 

suspeito de assassinato que teria fugido do seu país de origem, e que nesse dia aparece na sua 

fronteira, com todos os documentos em ordem. Ao aprová-lo, o jornal do dia seguinte mostra 

uma notícia dizendo que ele foi visto em Arstotza, e criticando a baixa segurança da fronteira, 

ao reprova-lo, vemos a notícia de que ele foi preso em um país vizinho. Interessantemente, 
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podemos aprová-lo sem problemas, pois seus documentos estão em ordem, e reprová-lo irá 

nos gerar uma multa. O ideal é na verdade prendê-lo, com base num resumo do jornal, que 

aparece na última página do manual de regras, um detalhe que é difícil de se perceber. 

         A narrativa também se desdobra através de itens importantes deixados pelos 

personagens, além de passaportes e vistos ou documentos de identidade. Algumas mulheres, 

por exemplo, após receber seu visto de entrada, te dão um folheto de um lugar chamado The 

Pink Vice, que parece ser um bordel localizado em Arstotza. Em um momento específico, 

uma dessas mulheres, logo após ser aprovada, pede ajuda e entrega uma carta, dizendo que 

foi ameaçada por um homem chamado Dari Lundum. Quando ele chega no guichê, está com 

todos os papéis em ordem, e cabe a você se lembrar da carta, e pedir a prisão dele. A manchete 

do jornal no dia seguinte mostra a prisão do líder de um grupo de tráfico de pessoas. Se você 

não fizer isso, ele simplesmente passará, e você não receberá nenhuma multa ou advertência 

e nesse caso, o jornal do dia seguinte traz a notícia de um assassinato em um bordel. 

Independentemente da ação tomada pelo jogador, pela prisão, rejeição ou aceitação do visto 

de entrada, as personagens que eram vítimas de tal grupo desaparecem daquele ponto em 

diante, sem causar mais alterações na narrativa ou nas regras do jogo. 

         Há também grupos revolucionários, como o caso do EZIC, uma organização 

misteriosa, cujos membros lhe pedem diversos favores, para ajudar a libertar Arstotza de seus 

líderes, vistos por eles como corruptos e gananciosos. Em alguns casos há o pagamento de 

propinas (que o jogador pode optar por queimar, já que se for pego com elas ele pode ter suas 

poupanças confiscadas). As tarefas são em grande parte para permitir que alguns de seus 

membros entrem no país, ou negar acesso a inimigos. Entretanto, em alguns momentos o 

jogador também é chamado para matar tais inimigos, e tais decisões, de ajudar ou não o grupo 

tem impacto no final do jogo. Em um caso, no dia 23, por exemplo, um dos membros da 

organização pede ajuda para matar um dos viajantes, porém se cumprir a ordem o inspetor 

ele é sentenciado a morte e o jogo acaba imediatamente, de forma prematura. Entre outros 

finais possíveis estão uma revolução que acaba com o regime autoritário do país – podendo 

o jogador ser premiado pela ajuda aos revolucionários ou ameaçado de morte por não 

colaborar. E no caso de a revolução falhar ele pode ser sentenciado à morte por traição, ou, 

caso se mantenha fiel ao país, ele tem seus delitos apagados – e apenas nesse último caso o 
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jogador ganha um código, que libera o modo infinito, um dos modos do jogo, que permite 

jogar sem interrupções. 

         Tamanha abertura de possibilidades de finais parece um caso improvável, porém tudo 

isso se torna possível por causa de um sistema interessante de punição ao jogador que comete 

erros: seus 3 primeiros erros rendem apenas uma advertência, sendo que os 3 erros seguintes 

lhe rendem uma multa de 5 créditos, depois 10 créditos e assim por diante. Logo, atos de 

rebeldia contra as regras e uma simples desatenção com os dados de um documento são 

equivalentes em termos de punição. Assim é possível permitir a passagem de alguns 

personagens sem sofrer grandes penalizações, ou ao menos penalizações contornáveis. Isso 

cria um ambiente em que há uma certa pressão para o não cumprimento das regras de maneira 

rígida – já que em alguns casos sequer haverá uma punição. E junto com uma narrativa que 

muitas vezes estimula a quebra de regras em prol de uma conduta mais ética, isso leva a um 

momento em que o jogador começa a questionar parte das regras do jogo. 

  

2 - PAPERS, PLEASE E O TRABALHO 

  

         É interessante notar como a relação entre jogo e trabalho ficam bem delineadas em 

Papers, Please. É um tipo de trabalho burocrático que muitas pessoas não gostariam de fazer 

por possivelmente considerá-lo chato. Isso se deve a um ambiente em que ficamos livres para 

tomar algumas decisões sem que elas necessariamente tragam consequências maiores. 

Sabemos que as ações tomadas dentro do jogo não têm grandes consequências para fora dele, 

já que podemos permitir a entrada de um terrorista ou mandar um refugiado de volta ao seu 

país com uma ditadura violenta, sabendo que ninguém morrerá por isso. São esses elementos, 

citados como fundamentais nas definições de jogos de Caillois (1990) e Huizinga (2000) que 

permitem se criar uma experiência como essa. Em especial podemos utilizar o conceito de 

círculo mágico de Huizinga (2000) para observar esse paralelo entre jogo e trabalho, e a 

forma com que um se tornou o outro. Esse espaço em que as leis e costumes do cotidiano não 

tem mais validade ajuda a separar os dois mundos, criando um ambiente em que as ações dos 

jogadores ainda possuem um significado dentro do jogo, mas que não trazem consequências 

para além dele. Associando o círculo mágico com as regras e a narrativa do jogo, cria-se um 
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espaço onde há uma chance de se explorar e testar os limites de cada regra, buscando por 

brechas no sistema.  

Outro ponto para entendermos melhor esse jogo é analisá-lo de acordo com as teorias 

de Murray (2001). Segundo ela "historicamente, os espetáculos pendem para o lado das 

narrativas participativas a fim de prender nossa atenção, de prolongar a experiência imersiva" 

(MURRAY, 2001, p. 113). Assim, ao jogarmos, nos colocamos em um papel, como se 

usássemos uma máscara, ou nesse caso um avatar (mesmo que ele não esteja explícito, já que 

o jogo é em primeira pessoa), nos permitindo participar dessa realidade construída. Essa 

análise é especialmente interessante se pensarmos que trabalhos burocráticos como o que o 

jogo simula normalmente são considerados chatos, e que pouco provavelmente dariam um 

bom jogo. E é a participação que Murray aponta como responsável por criar o ambiente 

imersivo que o torna tão atraente. Ela permite desenvolver uma narrativa que o torna 

marcante mesmo sendo baseado em algo como um trabalho burocrático, em que a principal 

tarefa é verificar dados em diferentes documentos. 

Isso funciona, pois, somos colocados em uma posição de poder, ainda que mínima, 

em que podemos controlar o destino dos personagens que querem cruzar a fronteira. Ainda 

que tenhamos que arcar com as consequências de nossas decisões, caso não sejam as corretas, 

o que faz com que o jogo se torne interessante é o poder de controle que fica nas nossas mãos 

como jogadores, associado a uma narrativa que busca nos testar. De certo modo, o que temos 

que fazer é apenas seguir as ordens que aparecem em um livro com as instruções a serem 

seguidas, mas ao mesmo tempo, a narrativa estimula que as regras sejam quebradas, fazendo 

com que seja necessário refletir obre o nosso papel no processo. 

          

3 - JOGABILIDADE E BUROCRACIA 

  

A jogabilidade de Papers, Please é um pouco confusa, o que atrapalha o jogador a 

executar as ações rapidamente, como o é exigido pela proposta. Um exemplo é o sistema 

para marcar as inconsistências: é necessário abrir o livro de regras, apertar o botão de 

inconsistências e depois ligar qual regra foi quebrada com o documento que tem o erro. Não 

só isso leva tempo, mas também ocupa espaço na mesa, que geralmente termina lotada, com 
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vários tipos de documentos, cartas, panfletos e bilhetes que às vezes recebemos de diversos 

tipos de personagens. Apesar disso se tornar um problema, tem um significado importante, 

pois faz parte da crítica que o jogo propõe. A confusão da mesa, assim como a lentidão para 

de mover os objetos necessários mostram as dificuldades e problemas gerados ao tentarmos 

ser sempre rápidos, como é frequentemente exigido do jogador, em busca de uma 

produtividade máxima que é em alguma medida inalcançável. 

Outro ponto relevante é o grau de dificuldade sempre crescente do jogo, que adiciona 

mais elementos para serem analisados. Tantos as novas ferramentas quanto os novos 

procedimentos e mudanças na documentação deixam o jogo mais complexo. Um exemplo é 

um scanner que permite ver o que as pessoas carregam em baixo das roupas, e um sistema 

para analisar impressões digitais, que nos ajuda a identificar pessoas com a aparência 

diferente da do documento, mas deixa as análises mais longas. Mesmo assim o tutorial do 

jogo é fraco: é apenas uma carta que aparece em cima da mesa, com as ordens dos seus 

superiores. Ao usar o sistema de impressões digitais, por exemplo, recebemos uma ficha e 

ficamos sem saber o que fazer por um instante, quando vemos que temos que entregá-la ao 

viajante, para só então, recebermos uma outra ficha com as suas digitais arquivadas, e então 

podermos compará-las. Essa falta de clareza é em alguma medida responsável por fazer com 

que o jogo tenha uma dificuldade que aumente progressivamente a cada fase, e tornando a 

análise cada vez mais complexa também. 

Outro exemplo é o que acontece quando é instalado o sistema de raio X: muitas vezes 

não sabemos o que fazer quando vemos a foto da pessoa com um objeto estranho preso ao 

corpo. Leva um certo tempo até descobrirmos que temos que marcar o objeto na foto com 

uma regra no livro que diz que não é permitido entrar com armas e itens contrabandeados. É 

um pouco estranho que ao vermos uma irregularidade, as vezes tão clara quanto uma arma 

escondida debaixo das roupas de um personagem, e tenhamos que marcá-la em um livro de 

regras. 

         Entretanto a dificuldade de se jogar não pode ser descartada como uma falha na 

concepção do jogo, já que ela também pode ser vista como uma parte da crítica proposta pelo 

autor. Muitas vezes, ferramentas novas, que em teoria ajudariam um guarda a fazer o seu 

trabalho com mais facilidade, no jogo são utilizadas para aumentar o seu grau de dificuldade, 
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trazendo cada vez mais coisas para se lembrar, e exigindo do jogador uma adaptação rápida 

a um novo conjunto de regras que está sempre mudando e uma facilidade de compreender 

rapidamente o funcionamento de tais sistemas que não são tão óbvios assim. Com isso, fica 

evidente a falta de eficiência, com a qual temos tem que lidar durante todo o jogo, lutando 

contra um ambiente que não foi feito para ajudá-lo.  

  

4 - REGRAS E COMPORTAMENTO AUTORITÁRIO 

  

         Um dos itens mais importantes do jogo é o livro de regras. Ele cumpre não apenas 

um papel na interface, para indicar qual problema foi encontrado, mas também tem um valor 

simbólico muito grande, representando o ambiente autoritário ao qual o jogador está 

submetido. Tirar o livro de regras da gaveta com frequência mostra uma submissão às regras. 

Não importa se na última fase não era necessário revistar pessoas para coibir o contrabando, 

se isso é necessário agora, então tem que ser feito. 

Além disso, também vale destacar que Papers, Please tem uma construção diferente 

no que diz respeito às regras: apesar do modo de se jogar o jogo ser o mesmo, as regras de 

admissão em Arstotza são variáveis e relativamente flexíveis. Em algumas fases, alguns 

habitantes de certos lugares têm que obrigatoriamente ser revistados, e outros não, assim 

como há a necessidade de documentos diferentes, dependendo de cada atividade que será 

feita no país. Se analisarmos o jogo de acordo com Juul (2005), podemos perceber que se 

trata de uma mistura de jogo de progressão, com um jogo de emergência, pois um erro não 

significa o fim do jogo, mas ele é absorvido pela narrativa. Ambos os tipos se conectam em 

um mecanismo, em que a lógica de cada um se complementa: a mecânica privilegia a 

habilidade manual, destreza e velocidade – o lado emergente – com uma narrativa que se 

constrói lentamente a cada personagem que passa pela fronteira – seu lado de progressão. É 

possível observar claramente os desafios sequenciais do jogo, que são claramente pré-

determinados, mas ainda assim, ao jogarmos o jogo duas vezes, ele não será idêntico em 

ambas, já que as nossas decisões podem provocar mudanças na narrativa e no modo como o 

jogo se desenvolve.  
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Fassone (2015) argumenta inclusive que em Papers, Please há uma inversão de 

papéis: o jogador assume o papel de um computador, realizando uma série de procedimentos 

com base em uma série de regras pré-estabelecidas, enquanto o computador tenta simular o 

comportamento humano, sustentando a sua visão de que não se trata apenas de uma reflexão 

sobre a agência do jogador, mas um jogo sobre jogar jogos. Isso destaca o papel maquínico 

adotado pelo jogador. Na mesma linha, Juul (2008) faz uma observação interessante com 

relação à noção de diferentes autores com relação ao círculo mágico. Ele aponta a falta de 

consenso em definir, por exemplo se o círculo é produto de um consenso social ou fruto de 

uma estrutura opressiva, se há harmonia ou conflito entre o jogo e seu jogador, ou mesmo se 

os jogadores criam jogos ou são controlados por uma entidade externa. A visão do autor com 

relação ao círculo mágico, visto como um limite negociado pelos jogadores parece ser útil 

aqui para pensar como o jogo está sempre propondo algum tipo de barganha com as suas 

regras. Associado a isso, a colocação de Fassone (2015) se monstra interessante, já que ao 

propor a maquinização do jogador, ele destaca um movimento de repressão proposto. Assim, 

se o jogador não pode distribuir vistos de entrada de forma generalizada, ele ao menos pode 

subverter ou ignorar algumas delas, sabendo que não será um único erro que irá tirá-lo do 

jogo, como uma forma de se rebelar contra a instituição que criou as regras que ele mesmo 

deveria seguir, e de alguma forma, contra o jogo em si. Há uma estrutura opressiva, mas que 

ao mesmo tempo mostra alguma flexibilidade. 

Associado a isso temos também uma contradição em um plano de ideológico, que 

pode ser vista com mais clareza a partir das ideias de Frasca (2001). O autor defende, 

utilizando a noção de ludus e paidia de Caillois (1990), que o ludus cria uma série de regras 

morais, definindo o que é certo e o que é errado, a partir do momento em que há um objetivo 

final bem definido, e que precisa ser alcançado pelo jogador para que ele possa ganhar a 

partida. Como explica o autor: 

  

Ludus incorpora um nível ideológico extra. O criador de ludus não só tem que 

projetar as regras que fazem funcionar a simulação (regras de paidia), mas também 

define qual é o objetivo final do jogo (regras de ludus). A criação de um objetivo 

final cria um novo valor para cada ação executada pelo jogador. Agora, tudo o que 

o jogador faz ou não será medido em relação a quão perto ou longe ele se colocou 

do objetivo final. Criar um ludus cria um conjunto moral de regras, definindo o que 

é certo e errado. Por exemplo, a regra de ludus de Mario Brothers é resgatar a 

princesa. Portanto, qualquer ação que não ajude o Mario nesta tarefa se torna errada 
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ou, pelo menos, não é aconselhável. Mario não pode descansar ou gastar mais tempo 

em sua missão. Em vez disso, ele tem que caminhar ou correr em uma direção, 

derrotar os monstros e resgatar a princesa. Existe uma diferença essencial entre a 

criação de um ambiente simulado onde é possível matar pessoas, e outra você obtém 

uma recompensa (pontuação, níveis extras) para fazê-lo (FRASCA, 2001, tradução 

do autor). 

  

         O autor defende que há uma criação de uma moral dentro de um jogo, com uma nova 

definição de certo e errado, criada quando o objetivo final do jogo é definido. Assim tais 

regras funcionam como um guia, avaliando cada decisão do jogador, mostrando o quão mais 

próximo do objetivo final ele está a cada passo que ele dá dentro do jogo. Entretanto, em 

Papers, Please, a característica marcante é que há um constante questionamento dessa moral 

em favor de uma outra, individual, que é apontada pela narrativa com certa frequência como 

a ideal para a decisão final em alguns casos. E assim ele questiona a si mesmo – e ao seu 

objetivo final – em defesa de um posicionamento do jogador. 

Temos então um conjunto de ordens de superiores, que formam inclusive as regras 

do jogo, e devem ser seguidas a todo custo, mas erros podem acontecer, em alguns casos de 

forma relativamente impune. Ao mesmo tempo que a narrativa traz personagens que 

precisam de ajuda, e seguir tais regras implica em abrir mão de uma conduta que podemos 

considerar mais humana. E a mensagem do jogo se constrói em cima dessa dualidade, em 

que somos obrigados a escolher entre o que achamos moralmente correto e o que está escrito 

no livro de regras. A grande quantidade de finais possíveis – que podem terminar em uma 

revolução no país ou na reafirmação do governo autoritário destacam ainda mais essa 

dualidade, indicando que não há um único caminho ideal e correto entre seguir ou não as 

regras, mas uma série de possibilidades, cada uma com os seus riscos específicos. 

Um caso interessante que exemplifica bem essa questão é o de um casal de Antegria, 

que está fugindo da ditadura violenta do país. O primeiro a passar pela inspeção é o marido, 

que tem todos os documentos em ordem, e que ao receber o visto, pede ajuda para a mulher 

que aparece logo em seguida, sem o documento de permissão de entrada. É possível rejeitá-

la, como manda o manual, e ela apenas responde dizendo que você a condenou à morte. A 

aceitação da entrada gera um aviso (e possivelmente uma multa), assim como um token 

colecionável, dado ao jogador como uma forma de agradecimento. Esse é um dos exemplos 

que mostra como a quebra de regras é, em alguma medida, recompensada no jogo. 
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         Com tais características, a semelhança entre o jogo é o caso de Eichmann ficam 

marcantes. O caso, descrito por Hannah Arendt (1999), em tem muitos paralelos com as ações 

que o jogador precisa desenvolver para realizar o seu trabalho, a narrativa permite nos colocar 

na mesma posição de Eichmann, e assim, acabamos cometendo atrocidades e ignorando 

nosso código moral, mesmo que todas as ações tomadas estejam de acordo com o livro de 

regras do jogo. A experiência que o jogo proporciona mostra a banalidade do mal em 

funcionamento, já que o papel do jogador deveria cumprir é o de um “verificador de dados”, 

analisando os documentos de cada viajante, e nada mais. 

         No caso de Eichmann, Arendt cita várias falas de psiquiatras após examinarem o réu, 

dizem que ele é “mais normal, em qualquer nível, do que eu, após examiná-lo” e “não apenas 

normal, mas desejável” (ARENDT, 1999, p. 37). Assim a autora trabalha mostrando a 

desconstrução da imagem de um monstro impiedoso, dando lugar para a de um burocrata que 

queria executar bem o seu trabalho. Mesmo que ele tenha se declarado inocente, e dizer não 

ter nenhum peso na consciência, e que sua grande preocupação era ascender na carreira, a 

execução do seu trabalho levou milhares de judeus para campos de concentração. 

         Um ponto específico da obra nos chama a atenção: 

 

A não ser por sua extraordinária aplicação em obter progressos pessoais, ele não 

tinha nenhuma motivação. E essa aplicação em si não era de forma alguma 

criminosa; ele certamente nunca teria matado seu superior para ficar com seu posto. 

Para falarmos em termos coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu que estava 

fazendo. Foi precisamente essa falta de imaginação que lhe permitiu sentar meses a 

fio na frente do judeu alemão que conduzia o interrogatório da polícia, abrindo o seu 

coração para aquele homem e explicando insistentemente como ele conseguira 

chegar só à patente de tenente-coronel da SS e que não fora falha sua não ter sido 

promovido (ARENDT, 1999, p. 311). 

 

         Arendt relata que Eichmann nunca percebeu o que estava fazendo. É basicamente o 

que acontece no jogo também: ficamos presos em uma pilha de dados que temos que conferir, 

e acabamos esquecendo que o futuro de muitas pessoas depende disso. O jogo, critica os 

sistemas burocráticos, nos transformando em parte dele, e estimulando o jogador a assumir 

uma postura crítica sobre o que é ser um policial ou defender o país. Essa experiência de 

poder, remove a razão das análises e nos pressiona para que sejamos mais eficientes, que cria 

o estado de fluxo do jogo. O desejo de ganhar – assim como a moral estabelecida pelo ludus, 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

como proposto por Frasca (2001) é vital para se entender tal processo, colocando a busca de 

certo objetivos como um elemento que que nos faz pensar menos naquilo que estamos 

realizando e mais no que buscamos alcançar dentro da simulação. Logo, a banalidade do mal 

se apresenta no jogo, sob a forma de um estado autoritário, em que regras são impostas a seus 

cidadãos - e assim ao jogador - que, em teoria, deveria segui-las sem questionamento. Os 

seus atos de maldade acabam banalizados, como se fossem apenas um aspecto do trabalho 

que precisa ser desenvolvido pelo jogador.  

         Em alguma medida podemos dizer que o jogo tem certas semelhanças com outro 

trabalho que também nasceu do caso Eichmann – e assim também parece se aplicar bem a 

Papers, Please, que é o experimento feito por Milgram (1963). Nele, o pesquisador fazia 

perguntas para um ator, e instruía o participante a dar choques cada vez mais fortes para cada 

resposta errada dada pelo ator, que por sua vez simulava os choques que estaria supostamente 

recebendo para cada resposta errada. Os resultados foram chocantes pois indicavam que 

muitos participantes seriam capazes de dar choques letais, sob a justificativa de que estavam 

apenas recebendo ordens de um superior. 

         O caso do casal de Antegria é talvez o mais próximo do caso. Ainda que o jogo não 

tenha uma categoria de personagens pedindo asilo político, trata-se de um caso em que a vida 

do personagem depende da decisão do jogador em quebrar uma das regras do jogo – e há 

inclusive uma recompensa para isso. Nele vemos uma decisão de salvar ou não uma pessoa 

que se não sair de seu país acabará morrendo, e o jogador tem esse papel de aceitar ou não a 

sua passagem, decidindo se quebraremos uma das regras. 

  

5 - SERIOUS GAMES 

  

         Voltando para as teorias de jogos, um ponto importante para pensarmos é se ele 

configura um serious game. Quando analisamos as ideias de Rockwell e Kee (2011), não 

podemos retirar um pedaço do debate para tentar definir claramente serious games, e os 

exemplos de Kevin, com jogos educacionais não são aplicáveis nesse caso. E também não é 

exatamente um jogo persuasivo. As ideias de Geoffrey, de que eles não podem ser divertidos 

também não parecem fazer sentido nesse caso específico. Vale notar ainda que poucos 
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elementos do jogo em si podem ser utilizados para se comprovar que ele é um serious game. 

Ele não tem uma mensagem explícita contra nada, e não tem uma crítica clara contra e óbvia 

qualquer coisa que seja. 

         Por outro lado, ele estimula uma reflexão sobre as práticas políticas, o que é o objetivo 

dos serious games em si. Ao contrário de outros jogos como o McDonald's Video Game, por 

exemplo, que tem uma crítica clara contra a rede de fast-food, o que acontece em Papers, 

Please é diferente: nós criamos a crítica com o jogo à medida que refletimos sobre as nossas 

decisões tomadas durante a análise dos documentos. É como se a sua condição estivesse 

atrelada ao modo que racionalizamos o jogo, e sendo assim, um jogador que o joga, 

acreditando que seguir cegamente as regras é sem dúvida o modo correto, não verá crítica 

alguma. 

Se o objetivo for entender mais sobre um tema tão complexo e abstrato, como a 

banalidade do mal, o jogo pode ser um bom modo de se exemplificar o fenômeno. Ao colocar 

o jogador como o tomador de decisões ele é colocado em uma situação em que o seu papel é 

muito reduzido, e é levado a trabalhar de forma automática e acrítica, apenas analisando 

dados. E a tensão entre ter uma conduta ética ou seguir as regras do jogo para poder ganhar 

faz com que o jogador pare e pense melhor no seu papel, especialmente como parte de um 

estado com um governo autoritário e violento como Arstotza. 

Logo, o jogo estimula a crítica de decisões tomadas em um ambiente sistemático, que 

nos leva a refletir sobre as suas consequências. É difícil dizer que não se trata de um serious 

game. O que acontece nesse caso específico é que ele mantém uma posição relativamente 

neutra, sem fazer críticas diretas ou uma sátira, mas dando visibilidade as limitações desses 

sistemas. O jogo está sempre nos lembrando da importância do trabalho do jogador para o 

país como um todo, mas ao mesmo tempo mostrando como ele tem um poder de controle 

muito pequeno. 

As informações disponíveis nos jornais, como a crise climática que vive Arstotza e 

seus países vizinhos, por exemplo, nos faz pensar que muitas pessoas estão passando fome, 

por problemas nas colheitas. E de fato, muitos dos viajantes aparentam estar em dificuldades 

financeiras e com fome, mas muitos não têm os documentos para passar. Os terroristas e 

malfeitores, por outro lado, cometem poucos desvios e são mais difíceis de pegar. 
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Geralmente, isso requer lembrar de uma notícia na nota de rodapé do jornal, ou reparar em 

um dado que frequentemente passa despercebido, como o peso, enquanto para as outras 

pessoas, basta ver que está faltando um documento, ou ver que elas foram enganadas por 

alguém que cobrou por um documento que não é mais válido. 

  

6 - CONCLUSÃO 

  

         No final, Papers, Please é um jogo com uma crítica sutil contra os sistemas 

burocráticos e autoritários. Ele transmite de modo elegante as inconsistências e falhas de um 

sistema de poder autoritário, em que as instâncias superiores não têm consciência das 

inferiores. Nele o jogador se transforma em um recebedor de ordens com um certo poder em 

mãos, e que em teoria deve seguir as regras, mas que ao mesmo tempo acaba sendo em 

alguma medida motivado a desafiá-las, e muitas vezes saindo impune ao quebrá-las. 

         A proposta de criar regras “quebráveis”, ou ao menos flexíveis em alguma medida, 

associadas a uma narrativa que inclui histórias que nos estimulam a pensar melhor em nossas 

ações e como nos relacionamos com as regras e autoridades faz do jogo uma importante 

ferramenta para entender a lógica de tais sistemas. Existe um estímulo para desrespeitar as 

regras do próprio jogo, colocando o jogador em uma posição interessante, em que por um 

lado as multas servem como um incentivo a seguir os manuais, mas a busca por tokens de 

personagens servem com um incentivo a se rebelar contra essas mesmas regras. 

Fassone (2015) analisa o jogo, destacando que: 

  

Notavelmente, o jogo de Pope molda o jogador no papel de um agente de fronteira 

que precisa se adaptar às novas leis que estão sendo aprovadas, e as mudanças 

constantes nas fronteiras e no cenário geopolítico. Ao representar procedimentos 

(sob a forma de um sistema burocrático paradoxalmente complexo) em vez de apenas 

executá-los, Papers, Please externaliza o potencial crítico do papel do jogador nos 

videogames (FASSONE, 2015, p. 49, tradução do autor). 

 

         Nesse ponto ele destaca um elemento importante: o potencial crítico do papel dos 

jogadores. O papel que eles assumem é vital para se obter tal crítica, que vem de uma forma 

sutil ao, na medida que os jogadores refletem sobre as suas decisões tomadas no jogo e na 

narrativa. Assim cabe ao jogador, em certa medida, ter uma postura que se diferencia daquela 
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adotada por Eichmann, pensando com calma sobre o impacto de suas decisões, ainda que em 

um mundo virtual, ou um círculo mágico (Huizinga, 2000). 

Ele nos ajuda, em uma última instância, a pensar o papel de jogos e regras no 

comportamento humano, em especial frente a processo de gamificação que vemos 

constantemente. Podemos olhar para ele como uma janela para a relação entre as regras de 

um jogo e autoridade, na medida que tal processo propõe a criação de regras a ser seguidas 

como uma forma de levar componentes de jogos para outros domínios. A possibilidade de, 

por exemplo, estabelecer o que é uma vitória e o que é uma derrota é um elemento importante 

para se analisar como a autoridade se estabelece – ou não – dentro de tais sistemas, assim 

como os objetivos de um lado e as possíveis formas de resistência de outro. 

         Em última instância, temos um jogo que em alguma medida inverte papéis, e que 

demanda obediência a um conjunto de regras que ao mesmo tempo é também flexível. O 

jogador assume um papel que é altamente burocrático, e que poderia muito bem ser 

substituído por um computador, ao mesmo tempo que é estimulado a tomar uma posição 

crítica com relação às regras do próprio jogo, ao passo que o computador assume um papel 

de simular o comportamento de pessoas que passam pela fronteira (FASSONE, 2015). O 

jogador tem em suas mãos uma possibilidade bem interessante: apesar de ter regras bem 

definidas para seguir, ele pode escolher ignorá-las, observando como cada decisão afeta as a 

progressão do jogo e da narrativa. Fica a cargo do jogador escolher qual caminho tomar, se 

seguirá fielmente as regras das autoridades de seu país ou se juntará ao movimento 

revolucionário, e ao mesmo tempo quebrando uma regra do jogo, e escolhendo um dos 

caminhos possíveis na narrativa determinada por ele. 
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