
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA CONTIDA 

NOS JOGOS ELETRÔNICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

IGOR LINS LEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA CONTIDA 

NOS JOGOS ELETRÔNICOS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Profº. Drº. Raimundo Cândido de Gouveia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2011 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 

em Psicologia, do programa de Pós-Graduação 

em Psicologia, da Universidade Federal de 

Pernambuco, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Psicologia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecária Maria do Carmo de Paiva CRB-4 1291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L557r       Lemos, Igor Lins. 
       Representações sociais da violência contida nos jogos eletrônicos / 
Igor Lins Lemos. – Recife: O autor, 2011. 

                      124 folhas : il. ; 30 cm. 
 

                      Orientadora: Prof. Dr. Raimundo Cândido de Gouveia. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, 
CFCH. Pós-Graduação em Psicologia, 2011.  

Inclui bibliografia, anexos e apêndices. 
 
1. Psicologia. 2. Jogos eletrônicos. 3. Representações sociais. 4. 

Violência. I. Gouveia, Raimundo Cândido de. (Orientador). II. Titulo. 
 
 
   150 CDD (22.ed.)                          UFPE (CFCH2012-12) 
       





3 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao meu Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, pela 

oportunidade desta reencarnação e, junto a esse processo, da minha evolução moral e do meu 

conhecimento. Agradeço pela paciência, perseverança, “sangue nos olhos” e todos os tipos de 

emoções e comportamentos que me foram cedidos e me fizeram chegar até onde estou hoje.  

Aos meus pais, por sempre terem me dado suporte de estudar. Além disso, são 

meus motivos de inspiração profissional e de acolhimento em momentos de angústia. 

Agradeço também ao meu irmão, por me auxiliar no resumo em inglês. 

Ao Benjamim Guerra, por ter me ajudado com o uso do programa EVOC 2000. 

Sua ajuda foi maior do que você imagina. 

Aos alunos da REUNI, que me auxiliaram na coleta de dados da minha pesquisa e 

também na construção do conhecimento acadêmico. Agradeço, em especial, ao César Filipe, 

que é um exemplar ser humano. Foi uma experiência muito positiva estar junto a vocês. 

Aos professores da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), que sempre 

me incentivaram a ser um profissional cada vez mais qualificado. Meu muito obrigado em 

especial ao querido Marcus Túlio Caldas, que me orientou no PIBIC por duas vezes, e ao meu 

princípio de inspiração acadêmica, o professor Carlos Brito, que foi um grande alicerce para 

que eu trabalhasse com o tema dos jogos eletrônicos. 

Aos participantes desse estudo, pela disponibilidade que tiveram em ceder seu 

tempo na construção do conhecimento sobre um tema constantemente negligenciado 

nacionalmente. Muito obrigado, sem vocês esse estudo jamais seria concretizado. 

Ao meu orientador, Raimundo Gouveia, por ter me mostrado que o processo de 

construção de uma dissertação é uma tarefa minuciosa e praticamente sem fim. Suas 

contribuições foram mais do que importantes, você me abriu os olhos para conteúdos que eu 

acabei passando despercebido. Foi uma experiência muito importante na minha vida. 

Por fim, agradeço ao ser humano mais especial que apareceu em minha vida, com 

certeza o maior presente de Deus. Maria Clara de Melo, muito obrigado por me ouvir nos 

momentos de angústia em relação ao Mestrado, em relação a minha vida acadêmica e outros 

assuntos. Divido a minha vitória contigo. Tu és a pessoa mais querida, presente e preocupada 

comigo. Tu me ajudasses com a pesquisa, com uma parte da coleta dos dados, me 

acompanhasses em todo esse processo de perto, a cada dia, sem exceção. Sem você, tudo seria 

mais difícil. Eu te amo mais que tudo, imensuravelmente e para sempre. Tu és tudo para mim, 

minha querida futura esposa! 



4 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Dendograma - Classes obtidas através da análise do ALCESTE 55 

FIGURA 2 - Análise fatorial dos jogos eletrônicos por gêneros 59 

FIGURA 3 - Análise fatorial dos jogos eletrônicos por palavras e classes 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 - Faixa etária dos participantes 66 

GRÁFICO 2 - Nível de escolaridade dos participantes  67 

GRÁFICO 3 - Faixa de renda familiar dos participantes 67 

GRÁFICO 4 - Idade em que o participante começou a utilizar jogos eletrônicos 68 

GRÁFICO 5 - Tipo de plataforma utilizada pelo participante 69 

GRÁFICO 6 - Tempo gasto com jogos eletrônicos (horas/semana) pelo participante 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Gêneros de jogos favoritos dos participantes 68 

QUADRO 2 - Variáveis utilizadas para o cálculo dos coeficientes γ  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Cálculo do coeficiente γ para associação entre gênero do jogador com 

o tempo semanal gasto com jogos eletrônicos 

71 

TABELA 2 - Cálculo do coeficiente γ para associação entre nível de escolaridade 

com a idade que começou a jogar 

72 

TABELA 3 - Cálculo do coeficiente γ para associação entre nível de escolaridade 

com o tipo de plataforma que costuma utilizar 

72 

TABELA 4 - Cálculo do coeficiente γ para associação entre a renda do jogador com 

a idade que começou a jogar 

73 

TABELA 5 - O termo indutor “jogos eletrônicos” na perspectiva dos participantes, 

em função da frequência e ordem média de evocação 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar as representações sociais em relação à 

violência contida nos jogos eletrônicos. De forma específica: analisar os conteúdos 

manifestados nas sinopses de jogos eletrônicos; averiguar o perfil dos usuários de jogos 

eletrônicos; identificar de que forma os participantes compreendem os sentidos de violência 

contidos nos jogos eletrônicos e, por fim, verificar se os participantes estabelecem conexões 

entre a violência contida nos jogos eletrônicos e comportamentos violentos. Para esse 

processo foi utilizada como alicerce epistemológico a Teoria das Representações Sociais, que 

abarcou o caráter plurimetodológico da pesquisa. A teoria das representações enfatiza a forma 

em que os sujeitos de um determinado grupo constituem teorias, ditas do senso comum, as 

quais são construídas e compartilhadas em um meio comum, permitindo, desta forma, 

justificar condutas e posicionamentos diante de objetos de interesse social, aqui compreendido 

pela violência. Além disso, a presente teoria nos possibilitou investigar a temática dos jogos 

eletrônicos junto à violência através de um viés distinto de estudos feitos anteriormente sobre 

essa relação, que se detiveram em análises experimentais e comportamentais controladas em 

laboratório. Foi buscado, então, compreender este fenômeno diante de uma análise 

documental, técnica da associação livre e entrevistas. A primeira parte da pesquisa se deteve 

na análise de cem sinopses de jogos eletrônicos, encontrados em uma lista norte-americana 

dos jogos mais vendidos de 2007. Na análise dos discursos que compõem as sinopses foi 

utilizado o software ALCESTE e o resultado apontou que a violência não é abordada de 

forma direta, ao contrário, são enfatizados aspectos que envolveram a movimentação, a 

disputa e a diversão. A segunda parte envolveu cem participantes, que preencheram um 

questionário, com os resultados analisados junto ao SPSS v.18 e, em seguida, realizaram a 

técnica da associação livre, suscitando conclusões semelhantes, tendo em vista que o termo 

frequentemente mencionado através da análise pelo software EVOC 2000 foi a diversão. O 

perfil dos jogadores apresentou resultados voltados para uma parcela predominante de 

homens, adultos jovens, solteiros, universitários, de classe média, que começaram a jogar na 

infância, tendo como preferência jogos de esportes e de estratégia, utilizadores de 

computadores e plataformas específicas (videogames) e que não jogam de forma excessiva. A 

última parte da pesquisa baseou-se nas entrevistas, realizadas com vinte participantes, que 

foram trabalhadas através da análise de conteúdo do tipo categorial-temática. Os resultados 

também revelaram que os usuários não enfatizam a questão da violência em suas falas, 

colocando o jogo eletrônico como possibilidade de catarse (sendo um sentido dado à violência 

nesses jogos), aprendizagem, diversão e integração social. Os jogadores divergiram da 

constatação de que o jogo eletrônico violento possa influenciar em comportamentos de 

violência. Acredita-se, por fim, que esses usuários façam parte de um grupo específico, 

chamado de gamers, e que a temática da violência dentro dos jogos eletrônicos pertença à 

zona muda das representações sociais, não sendo um discurso explícito nas sinopses e nas 

entrevistas, contudo, existindo nas práticas sociais desta geração de screenagers (indivíduos 

que nasceram a partir de 1980). 

 

Palavras-chave: Representações sociais; jogos eletrônicos; violência; diversão. 
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ABSTRACT 

 

The following study had as general objective the investigation of social representations in 

accordance to the violence contained in electronic games. Specifically: to analyze the contents 

manifested in the synopsis of electronic games; to ascertain the profile of the users of 

electronic games; to identify how the participants understand the meanings of violence 

contained in electronic games and, at last, to verify if the participants establish connections 

between the violence contained in electronic games and violent behaviors. It was utilized as 

epistemological foundation the Social Representations Theory for this process, which covered 

the multi-methodological feature of the research. The theory of representations emphasizes 

the way in which the subjects of a particular group constitute theories, known as common-

sense, which are construed and shared on common grounds, thus allowing to justify conducts 

and positions in front of objects of social interest, here understood by violence. Furthermore, 

this present theory allowed us to investigate the electronic games theme along with violence 

through a distinct bias of earlier studies on this relation, which were limited in experimental 

and behavioral analysis handled in laboratory. It was sought, then, to understand this 

phenomenon in front of a documental analysis, a technique of free association and interviews. 

The first part of the research has focused on the analysis of one hundred synopses of 

electronic games found in a north-American list of the best selling games in 2007. In the 

analysis of the discourses that compose the synopses was utilized the software ALCESTE and 

the result pointed that violence is not broached directly, on the contrary, were emphasized 

aspects that involved the movement, the dispute and the entertainment. The second part 

involved one hundred participants, who filled up a questionnaire, with the analyzed results in 

accordance to SPSS v.18 and, then, they executed the technique of free association, leading to 

similar conclusions, given that the term most frequently mentioned through the analysis of the 

software EVOC 2000 was entertainment. The profile of the players showed up results related 

to a predominant portion of men, young adults, bachelors, academics, from middle class, who 

began to play in their childhood, having as preference sports and strategy games, users of 

computers and specific platforms (videogame) and who do not play in an excessive way. The 

last part of the research was based on interviews conducted with twenty participants that were 

made through the analyses of content of a thematic-categorical type. The results also revealed 

that users don‟t emphasize the matter of violence in their speeches, taking the electronic game 

as a possibility of catharsis (as a meaning given to violence within these games), learning, 

entertainment and social integration. The players diverged about the assertion that the violent 

electronic game could influence in violent behaviors. It is believed, at last, that these users are 

part of a specific group, named as gamers, and that the violence theme within electronic 

games belong to the mute zone of social representations, given that it is not a explicit 

discourse in synopses and interviews, however, existing in social practices of this generation 

of screenagers (individuals that were born since 1980). 

 

Key words: Social representations; electronic games; violence; entertainment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação teve como objetivo geral realizar uma investigação das 

representações sociais em relação à violência contida nos jogos eletrônicos. Sabe-se, a 

princípio, que as pesquisas científicas em relação a esses modelos de jogos, um dos vários 

tipos de mídia da contemporaneidade, são relativamente recentes. Contudo, estudos sobre a 

relação entre a sociedade e o âmbito midiático não são novidades. Berkowitz (1962) já 

estudava, na década de 1960, a possível ligação entre a exposição à violência através dos 

aparelhos eletrônicos e o comportamento social.  

Pesquisar a relação da violência do mundo virtual e sua expressão na sociedade em 

geral não é uma inovação, porém, nos situamos diante de um aspecto constantemente 

negligenciado nas pesquisas que se debruçam sobre essa interseção de temas, que é dar voz 

aos usuários. Para isto, fundamentamos este estudo no arcabouço da Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici (2003). Assim, nos distanciamos 

substancialmente de pesquisas experimentais e laboratoriais sobre a violência nos jogos 

eletrônicos. De forma específica, buscamos analisar os conteúdos manifestados nas sinopses 

de jogos eletrônicos; averiguar o perfil dos usuários de jogos eletrônicos; identificar de que 

forma os participantes compreendem os sentidos de violência contidos nos jogos eletrônicos 

e, por fim, verificar se os participantes estabelecem conexões entre a violência contida nos 

jogos eletrônicos e comportamentos violentos. 

Para entendermos as motivações relacionadas à realização do presente trabalho, 

torna-se necessário fundamentar de onde partiu o interesse pelos estudos dos jogos eletrônicos 

e, para isso, me posiciono diretamente, neste momento, em minhas indagações e aspirações. A 

presente pesquisa tem como ponto de partida o período que compreende o Mestrado em 

Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), contudo, uma semente já havia 

sido plantada mesmo antes do meu nascimento. Os jogos eletrônicos já se encontravam 

presentes em minha história quando a minha genitora estava grávida de mim e, através de um 

sorteio, fui presenteado com um videogame chamado Atari 2600. Curiosamente, sempre tive 

genuíno interesse pelo mundo virtual, desde a minha fase infantil até a atual, a adulta jovem, 

hoje com 24 anos. Minha experiência pode ser considerada vasta, tendo em vista que eu 

jogava constantemente, seja através de videogames, computadores ou celulares, no ambiente 

de casa ou em público, acompanhado ou não, jogando em rede com pessoas de outros países 

ou do mesmo bairro. 
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O tema dos jogos eletrônicos não ficou reverberando em minha mente apenas nos 

momentos de diversão. Após minha entrada no curso de Psicologia na Universidade Católica 

de Pernambuco (UNICAP), me senti motivado a trabalhar com algo que sempre tive contato e 

queria relacionar o mundo virtual com as matérias da graduação. Sempre tive conhecimento 

de notícias que veiculavam que a prática de jogos eletrônicos poderia levar aos 

comportamentos violentos, ou que essa seria uma das causas dos famosos homicídios em 

colégios norteamericanos. O tema da minha monografia foi justamente esse, assim como 

outros trabalhos que foram desenvolvidos na graduação. Tais pesquisas renderam frutos, 

como apresentações em eventos científicos, seja em pôster ou powerpoint, uma premiação em 

um evento nacional, um artigo e, atualmente, a presente dissertação.  

Especificamente, para esta pesquisa, o que me motivou foi a necessidade de dar 

voz aos usuários de jogos eletrônicos. Observei, com frequência, que diversos estudos 

buscavam, prioritariamente, observações de comportamentos dos jogadores, exames 

eletromagnéticos e inventários sobre o uso de tecnologia. Agora, acreditamos, é o momento 

de direcionar o foco para o ponto de vista do jogador e, através de sua fala, atender a um dos 

objetivos que delimitam este estudo.  

Os jogos eletrônicos estão presentes nos mais diversos ambientes, seja no lar, em 

LAN houses, shoppings centers e, atualmente, através de conexões wi-fi, o jogador pode 

utilizar esse artefato em qualquer local que disponibilize rede de internet ou, caso não haja 

conectividade, jogar diretamente do seu aparelho portátil. As múltiplas possibilidades de 

contato com a tecnologia tornam esse periférico ainda mais presente no nosso cotidiano e, há 

décadas, esse tema gera interesse em diversas áreas do conhecimento, desde o sistema 

educacional, perpassando pelo campo da psicopatologia até o viés da Psicologia Social.  

O objetivo desta dissertação, como já colocado, foi, prioritariamente, tentar 

compreender quais são as representações sociais sobre a violência contida nos jogos 

eletrônicos. A temática da violência foi trabalhada exaustivamente em minha monografia, 

contudo, ela se restringiu a uma revisão da literatura, necessitando de aprofundamento 

empírico.  

Anteriormente, a violência e/ou a agressividade era descrita apenas através de 

comportamentos inadequados ou modificações no processo cognitivo dos jogadores 

(dessensibilização, medo) após seções de jogos. Njaine e Minayo (2004) citam diversos 

teóricos que buscavam dar sentido à relação entre a exposição da violência midiática e os 

impactos na sociedade: a teoria da aprendizagem social de Bandura na década de 1960; a 

teoria dos efeitos preparatórios de Berkowitz na década de 1980 e a teoria do script de 
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Huesmann na década de 1980. Traz-se, agora, de forma distinta ao que vinha sendo feito no 

campo acadêmico, a representação social, ou as representações sociais, que os jogadores 

compartilham sobre a violência contida nos jogos eletrônicos.  

O primeiro capítulo da dissertação tem como objetivo situar o leitor no mundo dos 

jogos eletrônicos, ou seja, no campo tecnológico contemporâneo. Apesar de amplamente 

divulgado e consumido, diversas terminologias ainda são desconhecidas e, neste momento, é 

possível, ao leitor, adentrar em um universo repleto de novidades, que irá corroborar em uma 

quantidade muito maior de questionamentos do que de respostas. Neste sentido, julga-se 

necessário contextualizar o mundo dos jogos eletrônicos através de conceitos, evolução 

histórica, gêneros existentes, classificação etária, o que são jogos on-line, a relação dos jogos 

com a violência e os debates acerca da dependência de jogos eletrônicos, situado no campo da 

psicopatologia.  

Para compor o segundo capítulo, toma-se como alicerce a Teoria das 

Representações Sociais. Inicialmente, trazemos um breve histórico desta linha teórica e, 

posteriormente, a contribuição da Teoria das Representações Sociais para a compreensão da 

temática dos jogos eletrônicos. Tal teoria será aprofundada através dos diversos autores que a 

compõem e seus conceitos fundamentais (como a objetivação e a ancoragem) serão 

apresentados a fim de relacioná-los com o mundo tecnológico. Por fim, será mostrado como a 

Teoria das Representações Sociais está ligada a cada etapa do processo de pesquisa que foi 

realizado, cujo procedimento será visto individualmente nos capítulos subsequentes. 

O capítulo terceiro revela a primeira parte da pesquisa, que foi o estudo das 

representações sociais através das sinopses de jogos eletrônicos. Nesta etapa, foram coletadas 

cem sinopses de jogos eletrônicos em uma lista dos jogos mais vendidos no ano de 2007 nos 

Estados Unidos da América. Desde já, justifica-se essa escolha pela ausência de dados 

expressivos em solo nacional para que o estudo pudesse ser feito. Entretanto, partiu-se da 

pressuposição de que os jogos eletrônicos utilizados no exterior são praticamente os mesmos 

consumidos na América Latina. O processo de coleta de dados, assim como a realização do 

seu processo de análise (através do software ALCESTE) serão explicados minuciosamente, 

assim como as possíveis considerações que obtivemos nesta fase do estudo. 

O quarto capítulo deteve-se na parte mais quantitativa da dissertação, para isso 

foram utilizados mais dois softwares, o EVOC 2000 e o SPSS v.18. Nesse momento, foram 

aplicados cem questionários com usuários de jogos eletrônicos e, após esse processo, foi feita 

a técnica da associação livre, que objetivou descobrir, através dos participantes, quais são os 

termos comumente utilizados por eles quando o termo indutor “jogos eletrônicos” foi 
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pronunciado pelo pesquisador. Importante salientar que os resultados dessa análise entram em 

sintonia com os achados do estudo descrito no capítulo anterior, além de propiciar ao leitor 

informações sobre o perfil dos usuários de jogos eletrônicos em tabelas, quadros e gráficos. 

O capítulo de número cinco não é o mais importante da pesquisa, pois todos 

possuem iguais possibilidades de impacto no meio científico, entretanto, é o que melhor 

possibilitou dar voz aos usuários de jogos eletrônicos. Através de 20 participantes, o estudo 

ganhou vida, sendo um dos objetivos mais urgentes na literatura científica sobre jogos 

eletrônicos. Apesar deste não ser o primeiro estudo que realiza entrevistas com esses usuários, 

desconhece-se outros que tenham feito este processo paralelamente à Teoria das 

Representações Sociais com uma amostra expressiva de participantes. Para isso, foi utilizada 

a análise de conteúdo do tipo categorial-temática. Os resultados deste capítulo assemelham-se 

aos que foram atingidos nos anteriores, entretanto, outros aspectos, inovadores, também foram 

manifestados pelos participantes. 

Por último, têm-se as considerações finais, apresentando quais impactos esse 

estudo poderá trazer ao campo acadêmico e à sociedade. Espera-se que o leitor possa 

desenvolver uma opinião sobre essa temática, tendo em vista que, como acreditamos, há 

muito mais questionamentos do que respostas prontas, característica esta fundamental dentro 

do campo da Psicologia Social, onde nunca há uma verdade absoluta e tudo está em constante 

transformação. 
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1. O UNIVERSO DOS JOGOS ELETRÔNICOS 
 

A ascensão tecnológica vem sendo delineada há décadas, perpassando pelos 

modelos primitivos de inteligência artificial até os recentes programas computacionais, 

televisores com conexão à internet e celulares. É inegável que vivemos em uma era de 

transformações significativas nas formas de comunicação, formal ou informal, seja através do 

uso da tecnologia ou não. Antes, a forma de comunicação por cartas ou telegramas era 

preponderante. As notícias eram disseminadas em uma velocidade significativamente inferior 

a do século XXI. Atualmente, qualquer evento que ocorra no Oriente, por exemplo, pode ser 

visto em tempo real no Ocidente. Os e-mails, mensagens por celular, programas de bate-papo, 

apenas para citar alguns, são os meios dominantes de troca de informações. 

Huesmann (2007) aponta que, nesse novo ambiente, dominado pela televisão, 

filmes, jogos eletrônicos, aparelhos celulares e computadores, todos estes artefatos acabaram 

por assumir um papel central no cotidiano da população. Segundo o autor, independentemente 

de essas mudanças serem positivas ou não para a sociedade, é fato que elas causam um 

impacto direto na construção de valores, crenças e comportamentos dos indivíduos. 

Um ponto a ser pensado é: de que maneira, então, esses utensílios cibernéticos 

interferem em nossas vidas? Ou melhor: de que modo eles influenciam na forma do homem 

construir a sociedade e de vivenciá-la? Mudanças estão ocorrendo a todo o momento e torna-

se fundamental conhecer o sentido que a sociedade dá a essas alterações e como ela absorve e 

constrói sua história diante de tantos conteúdos, que não possuem limites, tendo em vista que 

sua variedade pode ser considerada como hipnótica. 

Bercedo et al. (2005) consideram que a influência das novas mídias (dentre elas os 

jogos eletrônicos) tem mudado significativamente o paradigma na sociedade atual, colocando 

a tecnologia como um verdadeiro competidor em relação à família e a escola na formação e 

educação das crianças e adolescentes, podendo interferir no processo de socialização. Já é 

exigido, segundo os autores, um cuidado especial da família em relação ao tempo de consumo 

de videogames e internet, tendo em vista que há muitos usuários que utilizam em excesso tais 

tecnologias, podendo até caracterizar um diagnóstico de dependência. Este ponto será 

discutido no último tópico deste capítulo. 

 

1.1 O que são os jogos eletrônicos? 
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Como visto anteriormente, os jogos eletrônicos, sejam eles utilizados em 

computadores, videogames ou celulares, são uma realidade há vários anos (sua evolução 

histórica será comentada adiante). Contudo, antes de adentrarmos no mundo virtual, busca-se 

entender qual o significado do ato de jogar na vida do indivíduo. Onofre (1998) aponta que o 

jogo é resultado de um trajeto cultural e se encontra em expressividade constante, sendo 

necessária, para isso, a existência de um lugar, tempo e liberdade. O jogar, diretamente 

vinculado ao brincar, constitui o ser humano, assim como o trabalho modifica e edifica o 

sujeito na vida adulta. 

Grigorowitschs (2010) comenta que o termo “jogo”  abarca elementos muito 

diversos e por vezes desarticulados entre si, sendo difícil uma definição precisa para uma 

palavra que abraça um universo de possibilidades. Desta forma, continua a pesquisadora, 

torna-se impossível incluir todas as formas de jogo em um único conceito. A autora vai além e 

aponta que: 

 

Os jogos tomam de empréstimo ações e significados das práticas do dia a 

dia e ressemantizam esses significados e ações. São um segundo mundo, 

que se baseia em princípios de ordem do mundo da experiência (um 

primeiro mundo). Desse modo, diversas formas pelas quais a cultura se 

organiza revelam-se neles. Essas formas de organização não são produzidas 

no interior dos próprios jogos, mas o ato de jogar toma parte nessa ordem, 

empresta expressões de sentido (p.233). 

 

Retondar (2004) relata que o jogo, como fenômeno humano por excelência, é 

simbólico, se encontra em uma lógica própria de sentidos. Assim, o jogo é visto como 

abertura ao mistério, ao inteligível e ininteligível, tensão permanente, luta incessante entre o 

real e o imaginário. Segundo o autor, ao jogar adentramos no mundo ficcional, no mundo da 

imaginação e do imaginário. Por fim, o pesquisador relata que o jogo é muito sério para quem 

joga. E tal seriedade decorre do fato de, no processo da prática do jogo, o jogador vai 

revelando a si próprios aspectos como medos, ousadias, incertezas, coragem e covardia. 

Especificamente em relação aos jogos eletrônicos, eles são caracterizados como 

uma das formas contemporâneas de desdobramento da cibernética. Fortim (2006) desvela seu 

papel na interação entre homem e máquina, como também na interação entre homens através 

da máquina. Contemporaneamente, os jogos eletrônicos mais difundidos são os de 

videogames e os de computador, sejam eles portáteis ou não. De acordo com Maciel e 

Venturelli (2004): 
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O que distingue os jogos eletrônicos de outros, como romances ou filmes, é 

a preocupação com o espaço. Mais do que o tempo, que em muitos jogos 

pode ser parado, mais do que ações, acontecimentos ou metas e, 

inquestionavelmente, mais do que a caracterização, os games celebram e 

exploram o desenho da representação espacial como motivo central e razão 

de ser. É o desenho perspectivo que volta com a imagem valorizada com os 

avanços da tecnologia da computação gráfica (p.168). 

  

Lévy (1999) aponta que as novas tecnologias atingem toda a sociedade, de forma 

direta ou indireta, não existindo fronteiras em sua disseminação. Turkle (1989) continua, 

afirmando que os jogos eletrônicos possibilitam um novo tipo de intimidade com as 

máquinas, o que caracteriza a cultura do computador nascente, representando, assim, uma 

nova era. Segundo o autor, o videogame, com o seu fascínio quase hipnótico, é o poder 

dominador da tecnologia.  

Suzuki et al. (2009) acreditam que é possível classificar os jogos como um tipo de 

mídia condizente com a atualidade. Possuem uma estética própria, possibilitam novas 

interações, seja ela presencial ou virtual, além de exigir cada vez mais do jogador aspectos 

sensório-motor e/ou capacidade estratégica e de entendimento de regras. É uma tecnologia 

que não possui fronteiras, tendo em vista que se desconhece qual será a próxima inovação que 

irá surgir no mercado. É, então, um território em ampla expansão. Um universo de mistérios. 

A seguir, descrevemos brevemente a evolução histórica e tecnológica dos jogos eletrônicos, 

com a intenção de ajudar o leitor a compreender o papel que representam para os usuários dos 

dias de hoje. 

 

1.2 Evolução histórica dos jogos eletrônicos 

 

Pode-se considerar que os jogos eletrônicos possuem como ponto de partida as 

pesquisas de Turing (1950), cujos resultados foram publicados na revista Mind, no artigo 

intitulado Computing Machinery and Intelligence. Há sessenta anos, o seu trabalho consistia 

em testar a existência de “inteligência” nos computadores, o que pode ser entendido como um 

modelo primitivo de inteligência artificial, tecnologia utilizada amplamente em todos os 

setores da sociedade contemporânea. Esse artigo representa a revolução de uma geração 

inteira, possibilitando avanços significativos no mundo tecnológico. 

Apenas na década de 1960 surge o primeiro console (também chamado de 

videogame). Segundo Alves (2005), em 1962, Steve Russel, um estudante do Instituto de 

Tecnologia de Massachusets, criou o que seria considerado o primeiro videogame 
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informático, o Space War. Dez anos depois, ocorreu o lançamento do console Magnavox 

Odyssey, o que foi fundamental para que, posteriormente, a empresa Atari, existente até hoje, 

lançasse o Video Computer System, conhecido como VCS. Alguns jogos foram lançados 

inicialmente, dentre eles o Pong, Indy 500 e Street Racer (jogos de esporte ou de corrida). 

Com isso, houve um avanço em relação às cores e a inserção de um elemento que seria 

utilizado posteriormente por todos os consoles, o joystick (controle).  

Na década de 1980, especificamente em 1983, uma das maiores empresas de jogos 

da atualidade, a Nintendo, lançou o NES (Nintendo Entertainment System). Os gráficos 

alcançavam um avanço significativo em relação aos consoles anteriores. Durante quase uma 

década, esse tipo de tecnologia foi a dominante. Em 1986, o jogo The Legend Of Zelda estreia 

no NES, assim como outros jogos de aventura baseados na Idade Média. Foi o primeiro 

game
1
 a vender mais de um milhão de cópias (LAING, 2004). Ocorreu, simultaneamente, a 

introdução de aspectos creditados como violentos nos jogos eletrônicos. Tal fato iria chamar, 

em pouco tempo, uma atenção ainda maior da comunidade científica a respeito da relação 

entre jogos eletrônicos, violência e comportamento. 

Nos anos 1990, a evolução desses jogos deu os maiores e mais rápidos passos com 

a entrada dos elementos de terceira dimensão (3D) e a saída dos pixels (gráficos mais 

simples). Foi nessa época que a atenção de estudiosos e órgãos governamentais de fato 

começou a se voltar para a violência contida nos jogos eletrônicos. Nesse período, o avanço 

dos gráficos permitiu que a realidade do mundo virtual ficasse mais próxima do jogador. Tal 

evolução permitiu o surgimento dos famosos shooters, que serão descritos em um próximo 

tópico. Segundo Alves (2005, p. 47), “esses games permitem ao usuário sentir-se dentro do 

jogo, através do que a autora chama de „câmera subjetiva‟, na qual a visão dos jogos 

corresponde exatamente àquela que ele teria do ponto de vista de seu próprio olho” . As 

mortes passaram a ter um conteúdo gráfico significativo (sangue, cadáveres expostos) e trilha 

sonora impactante (grito, músicas tensas e macabras).  

Ainda nos anos 1990, a empresa SNK lançou o Neo Geo. A Nintendo, outro nome 

concorrente, acompanhou a tendência de melhoria gráfica com o Super NES. A Atari, então, 

colocou no mercado o Jaguar, sendo uma inovação por trabalhar agora com leitor de CD. Em 

1994, a Sega lançou o Saturn, que, além de rodar com CD, ainda permitia acesso à internet. 

De acordo com Alves (2005), a disputa entre as empresas Sega e Nintendo foi 

intensificada com a entrada da Sony, que lançou o console intitulado Playstation. A autora 

                                                 
1
 Modo como os usuários costumam se referir, e que significa “jogo”, em inglês. 
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considera que o periférico melhorou as capacidades gráficas e sonoras com o novo formato 

em CD. Contudo, os avanços tecnológicos não paravam e, em intervalos menores de tempo, 

as empresas conseguiam dar saltos impressionantes, sempre com o intuito de abarcar o maior 

número possível de jogadores.  

Em 1996, a Nintendo conseguiu vendas expressivas com o Nintendo 64. A Sega, 

apenas cinco anos depois do lançamento do Saturn, lançou o Dreamcast. Com isso, não havia 

mais fronteiras em relação aos jogos. Eles permitiam vídeos com gráficos próximos à 

realidade que conhecemos, ou seja, o mundo virtual passou a se “confundir”  com o real. 

Diversos títulos passaram a ser ainda mais questionados através da imprensa devido ao alto 

grau de violência.  

A evolução tecnológica sempre pode dar um novo passo. No ano 2000, a Sony 

lançou o sucessor do PlayStation, o Playstation 2. Agora o CD se tornava obsoleto e abria 

espaço para o DVD, recurso que permitiu um avanço gráfico e de resolução de imagem muito 

maior em relação ao console anterior. Além desse ponto, havia um arsenal de possibilidades e 

ações a serem desempenhadas pelo jogador jamais vistas anteriormente.  

Atualmente há várias empresas concorrendo na venda de jogos de computadores e 

de videogames. A Microsoft, maior empresa de informática do mundo, investiu maciçamente 

na indústria dos videogames com o Xbox. Em 2005, o Xbox 360 foi lançado. Um ano depois, 

a Sony lança o Playstation 3. Antes, a mudança foi do CD para o DVD. Agora, o DVD se 

torna descartável e entra o Blu-Ray, o sistema mais avançado de leitura de jogos eletrônicos 

até o momento.  

As novas tecnologias configuram-se, então, como uma grande indústria que não 

considera barreiras para seu desenvolvimento, principalmente no sentido de conquistar o 

público jovem. Atualmente, há aparelhos que simulam odores, uso do corpo humano como 

um todo para poder jogar, além de imagens que dão a impressão de sair da tela do aparelho. 

Além disso, a violência em tais artefatos, antes vista com cores exageradas e longe da 

realidade humana, agora possuem imagens idênticas a de produções de filmes de guerra ou de 

terror. Toda essa evolução tecnológica, como se vê, visa proporcionar novas experiências 

perceptivas e sensitivas aos jogadores, o que tem sido motivo de preocupação de pais, 

educadores e governantes sobre sua influência na formação de crianças e adolescentes. 

 

1.3 Classificação etária dos jogos eletrônicos 
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No Brasil, o órgão responsável pela classificação dos jogos eletrônicos é o 

Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DEJUS), que classifica os 

jogos como “Livre” e “Não recomendado para menores de 10, 12, 14, 16 e 18 anos” . 

Entretanto, a grande maioria dos títulos que chegam ao mercado é por meio de importação, 

carecendo de informações em português na caixa do jogo sobre classificação etária. Por fim, 

os critérios existentes para classificação da DEJUS são semelhantes a outros grupos, que 

serão vistos agora. 

De fato, existem algumas associações que classificam os jogos por faixas etárias. 

A PEGI
2
 e a BBFC

3
 (ambas européias) são mais duas delas. A primeira criou uma 

classificação baseada nas idades de 3, 7, 12, 16 e 18 anos. Alguns critérios estabelecidos são: 

 

Discriminação: os jogos contêm sinais ou materiais que encorajem a 

discriminação. Bully (2006), produzido pela Rockstar, permite ao jogador estar no papel de 

um adolescente de 15 anos, em uma escola, que pode bater em seus colegas. Há grupos 

formados, nerds, atléticos, garotas bonitas, mostrando a existência de preconceito. 

Drogas: os jogos referem-se ao uso de drogas. Em Postal (1997), desenvolvido 

pela Running With Scissors, além da absurda violência de matar pessoas com tesouras, 

espadas, metralhadoras e martelos, o personagem ainda pode usar drogas para acelerar os 

batimentos cardíacos do personagem. 

Medo: os jogos podem assustar crianças pequenas. A série Silent Hill (1999), 

possui como temática o sobrenatural, envolvendo monstros, ambientes com neblina, cenários 

com sangue nas paredes, pessoas que se contorcendo ao andar, dentre outros artifícios.  

Linguagem forte: os jogos contêm palavrões. É um artifício muito comum e é 

utilizado em quase todos os jogos com censura para menores de 18 anos. GTA IV (2008) e 

Kingpin (1999) são exemplos de títulos que apresentam palavrões de todos os tipos.  

Sexo: os jogos contêm cenas de nudez ou de sexo. Jogos pornográficos em geral. 

Contudo, outros títulos fazem insinuações, como Shadow Warrior (1997), Duke Nukem 

(1999) e os mais recentes títulos da série GTA. 

Violência: os jogos contêm cenas de violência. Diversos títulos citados 

anteriormente entram nesta categoria. 

                                                 
2
 Pon European Game Information. Assim como a ESRB realiza a função de classificação etária na 

América do Norte, esta outra organização exerce suas atividades no território europeu. Disponível em: 

http://www.game.co.uk/ageratings/. 
3
 British Board of Film Classification é a organização responsável pela classificação de filmes, DVDs 

e alguns jogos eletrônicos no território que compreende o Reino Unido. 
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No Brasil, os jogos disponíveis no mercado estão classificados, muitas vezes, pela 

organização norte-americana denominada ESRB (Entertainment Software Rating Board)
4
, 

que divide os jogos nas seguintes categorias: 

 

Early Childhood: jogos para maiores de 3 anos de idade. Não possui material que 

os pais possam achar inadequado. São títulos para o público infantil, como jogos de 

aprendizagem ou de desenhos. 

Everyone: jogos classificados para maiores de 6 anos de idade. Os títulos nesta 

categoria podem conter uso suave de violência ou linguagem inapropriada que, contudo, pode 

ser considerada insignificante comparado aos jogos para o público mais velho. 

Everyone 10+: os jogos possuem conteúdo apropriado para maiores de 10 anos 

de idade. Essa categoria é próxima à anterior, contudo, o nível de violência, fantasia e temas 

sugestivos é um pouco mais elevado. Muitos títulos pertencem a esta categoria. 

Teen: os jogos classificados nesta categoria são indicados para maiores de 13 

anos de idade. Os títulos já apresentam teor de violência significativo, temas sugestivos, 

sangue e uso de linguagem ofensiva.  

Mature: jogos nessa categoria têm em seus conteúdos intensa violência, sangue 

em excesso, conteúdo sexual e linguagem ofensiva. São os títulos mais comuns no mercado de 

shooter
5
. 

Adults Only: como o termo sugere, são jogos classificados para maiores de idade 

por conterem intensa violência e/ou gráficos com conteúdo sexual ou de nudez. Muitos títulos 

passam por momentos em que flutuam entre as classificações do tipo Mature e Adults Only. 

Rating Pending: jogos que foram submetidos à ESRB e aguardam classificação 

por faixa etária. 

 

1.4 Gêneros dos jogos eletrônicos 

 

Os jogos são, comumente, divididos em gêneros, de modo a facilitar ao público 

que compra esses produtos familiarizar-se com o que está sendo vendido. Assim como existe 

para filmes, há diversos gêneros para os jogos eletrônicos. Os mais comuns são ação, shooter, 

aventura, simuladores, RPG, estratégia, corrida e esportes. 

                                                 
4
 Disponível em: http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp. 

5
 Jogos de tiro em primeira pessoa. 
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Ação: não é simples categorizar os jogos de ação, tendo em vista que quase todos 

os gêneros apresentam aspectos de movimentações frenéticas e cenas de impacto ou violência. 

Os jogos de ação são caracterizados, prioritariamente, por requererem do jogador elevada 

habilidade de reflexo devido ao número exorbitante de informações e movimentos na tela. 

Normalmente dão ênfase ao combate.  

Eles estão divididos em subcategorias: a) Luta (Mortal Kombat, Killer Instinct, 

Street Fighter); b) Beat’ Em Up, semelhante aos jogos de luta, contudo, pode ser jogado com 

outros usuários no modo cooperativo e, ao invés de um inimigo, o jogador irá se defrontar 

com inúmeros adversários (Captain Commando, Street Of Rage) e c) Plataforma (Mario 

World, Limbo, Donkey Kong). Todos possuem fases a serem passadas, nas quais o nível de 

dificuldade vai aumentando à medida que o jogador fica mais próximo do fim do jogo.  

Shooter: os jogos do tipo shooter são, a princípio, os títulos que apresentam maior 

quantidade de ação. Contudo, devido a sua especificidade, possuem uma categoria própria. 

São classificados como jogos em que a visão do jogador é a mesma do personagem 

controlado. O usuário observa apenas a arma que possui em suas mãos e o ambiente ao seu 

redor junto aos inimigos com os quais irá se defrontar, simulando o mais fielmente possível a 

visão que o jogador teria caso estivesse naquele cenário. Comumente envolve diversos tipos 

de tecnologias para matar, variando das habituais armas, como pistolas, metralhadoras, 

bazucas, lasers e até pedaços de corpos das vítimas que podem ser usados como armas 

(braços, cabeça, e pernas).  

Diversos títulos alcançaram sucessos de venda, como Doom, Quake, Unreal, Duke 

Nuken 3D e Serious Sam e os mais atuais como Call of Duty: Modern Warfare 3, Dead Space 

2 e Dead Island. São classificados, geralmente, como títulos para maiores de 18 anos devido 

ao elevado nível de violência. Em alguns jogos, ainda há possibilidade de existir cenas de 

nudez, linguagem ofensiva, uso de drogas, terror psicológico, dentre outros temas que são 

proibidos para o público mais jovem.  

Aventura: foi o primeiro gênero a ser criado, é um modelo que não requer tanto o 

uso de reflexo do usuário, mas sim desenvolver formas de desvendar enigmas. Comumente, 

são títulos que usam desenhos, com baixo/moderado uso da violência. Alguns nomes 

importantes não tão atuais são Grim Fandango, Monkey Island e Full Throttle. Há uma 

história com começo, meio e fim, diálogos, uso da estratégia e, em alguns casos, humor. O 

enredo é um dos critérios mais importantes para classificar um jogo como pertencente ao 

gênero de aventura. Um fato a ser analisado é que tais jogos estão cada vez mais raros no 
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mercado, os mesmos, juntamente com os de estratégia e esportes, vêm perdendo espaço a 

cada ano para os títulos violentos de ação, shooter e RPG. Não se sabe se a população deseja 

jogos cada vez mais realistas e/ou violentos, algo que os títulos de aventura não permitem, 

porém, é um gênero que marcou a década de 1990 e merece significativo respeito no mundo 

virtual. 

Os jogos de aventura raramente são classificados para maiores de idade, ao 

contrário, a sua grande maioria possui classificação que possibilita qualquer faixa etária 

comprar o título. Contudo, Thompson e Haninger (2001) alertam que mesmo esses jogos, 

classificados como “E-rated”
6
 apresentam alguns conteúdos considerados violentos e 

desaconselháveis para o público infantil, já que esses games podem recompensar os usuários 

através da ação violenta que o personagem executa. 

Em um estudo semelhante, agora com jogos classificados como “Teen-Rated”
7
, 

Haninger, Ryan e Thompson (2004) apontam que, através da análise da pesquisa, tais jogos 

possuem significante conteúdo de violência e mortes. Com isso, profissionais e familiares 

devem estar atentos para o fato de que tais jogos podem se tornar uma busca por violência, 

além de incentivar o usuário a atos simulados de violência. Diversos títulos de jogos de 

aventura pertencem a esta classificação. 

Ainda sobre estudos com referência à faixa etária, há uma pesquisa direcionada 

para jogos do tipo “M-Rated”
8
. Thompson, Tepichin e Haninger (2006) criticam esses jogos 

por apresentarem conteúdos que são considerados absurdos em termos de violência, mortes, 

sangue e atos profanos. Assim como os outros títulos, independente da classificação etária, é 

sugerido que os pais devem estar presentes e observar quais os jogos que estão sendo 

consumidos no ambiente familiar. 

Simuladores: o objetivo destes jogos é a criação de um ambiente que possa ser 

administrado, variando de acordo com a temática que o título propõe, podendo ser um 

hospital (Theme Hospital), parque de diversões (RollerCoaster Tycoon 3) ou uma cidade 

(SimCity) e manter o funcionamento daquilo que foi inventado pelo jogador. Para isso, é 

necessário estratégia e bom senso. São títulos disponibilizados para o público geral. Este 

gênero está muito próximo aos de simulação de vida, exemplificado pela série The Sims, uma 

das mais vendidas no mundo inteiro. Contudo existem outros tipos de simuladores, como os 

de avião. 

                                                 
6
 Do inglês, “For Everyone”, ou seja, “para todos”. 

7
 Jogos classificados para adolescentes. 

8
 “Mature-Rated”, ou seja, classificado para pessoas maduras, em outras palavras, maiores de idade. 
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Role Playing Game (RPG): jogos que envolvem, em sua maioria, histórias nas 

quais o personagem tem opções do que deve fazer, moldando, assim, o funcionamento de 

acordo com seus interesses. Em alguns casos, há a possibilidade de finais diferentes. É 

possível tornar o personagem mais forte e habilidoso à medida que vai vencendo batalhas, 

diferente de diversos outros gêneros, que possuem uma forma linear neste sentido, pois não 

permitem sua evolução. Variam em relação à classificação etária, partindo de jogos menos 

violentos, como Silver, até a série Diablo, popular por poder ser jogado de forma individual 

ou em rede (multiplayer). 

Estratégia: os títulos deste gênero envolvem e requerem movimentos cuidadosos 

do jogador, o qual planeja o que será feito em uma situação: que soldados devem defender a 

base e quais devem atacar ou onde uma torre deve ser construída para verificar a aproximação 

do inimigo. Assim como quase todos os estilos de jogos, podem envolver baixo ou alto nível 

de violência.  

Ainda há diversos gêneros que podem ser mencionados como os jogos de corrida 

(as séries Need For Speed e Burnout), esportes (futebol, basquete, surf), jogos de cartas, 

jogos de mesa, jogos de música, dentre outros. Strasburger e Wilson (2002) citam um método 

desenvolvido por Funk e Buchman, no qual os jogos são divididos em seis categorias: 

entretenimento (sem lutas ou destruição), educacional (aprendizado e solução de problemas), 

violência de fantasia (envolvendo luta, risco de morrer, com foco em chegar a um objetivo), 

violência humana (semelhante ao outro gênero, contudo, ao invés de envolver figuras 

fantasiosas, está relacionado a humanos), esportes não-violentos e esportes violentos. 

Importante salientar que um dos objetivos da dissertação buscou conhecer quais 

são os termos utilizados nas sinopses de jogos eletrônicos e se os mesmos estão ligados à 

violência ou outros temas. Com isso, torna-se fundamental o conhecimento dos gêneros 

citados neste tópico do primeiro capítulo da dissertação para melhor compreensão dos 

resultados dos dados da pesquisa. 

 

1.5 Jogos on-line e LAN houses 

 

Após revelar o que são jogos eletrônicos, a sua evolução histórica, as divisões 

existentes por faixas etárias e em quais gêneros eles são divididos, torna-se fundamental 

relatar a existência das comunidades virtuais do tipo on-line, ou seja, locais virtuais onde há 

troca de informações com pessoas de outros lugares, seja através do jogo, seja na 



27 

 

comunicação por programas do tipo chat
9
. Cada vez mais comum, a grande maioria dos 

títulos atualmente voltam-se para esse tipo de opção: o jogo através da internet com outros 

competidores. 

Na década de 1960, momento histórico concomitante ao início dos videogames em 

seus modelos primários, também se deu início ao desenvolvimento de comunidades virtuais. 

Brazelton e Gorry (2003) pontuam que as comunidades virtuais são formadas por grupos 

restritos, os quais estabelecem suas atividades on-line de forma organizada, compostas por 

regras e determinações para seu funcionamento satisfatório. Rheingold (1993) complementa 

afirmando que uma comunidade virtual é caracterizada pelo compartilhamento de interesses, 

conhecimentos e objetivos, em prol de uma interação. Uma década depois, surgem os MUDs 

(Multi-User Dungeon), que são caracterizados como jogos do tipo multiplayer interagindo em 

um sistema de RPG, modelo este que permite liberdade de escolha para o usuário nas suas 

tarefas. Esse sistema ainda é utilizado contemporaneamente, em versões aperfeiçoadas.  

Nos anos 1980, os jogos on-line já passaram a um novo nível, com conexões 

realizadas de modo dial-up, ou seja, por pulsos de telefone. Em 1987, é lançado um jogo que 

marcaria o modelo on-line. Habitat, produzido pela Lucasfilm Games, apresentou um modelo 

chamado MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game). Deleuze e Guatarri 

(1987) pontuam que, naquele momento, este modelo proporcionou ao jogador colocá-lo no 

centro do processo, além de permitir a conexão de diferentes pontos, sem início ou fim.  

Na década de 1990, como visto anteriormente, os jogos no estilo shooter 

começaram a dominar o mercado. No mundo on-line não foi diferente. Além de ser possível 

matar os personagens controlados pelo sistema com inteligência artificial, agora seria possível 

confrontar com outros jogadores em diferentes partes do mundo. Para isso, diversas 

modalidades foram criadas: caça à bandeira, formação de equipes de cores diferentes ou 

todos contra todos. Ainda é possível utilizar uma caixa de diálogos para se comunicar durante 

a partida. 

Contemporaneamente, os jogos multiplayers possuem funções semelhantes, 

porém, mais bem estruturadas, acompanhando os avanços dos jogos e se tornando uma função 

quase obrigatória na maioria deles. Anteriormente só era possível jogar on-line em 

computadores, contudo, há anos já é permitido esse mesmo tipo de modalidade em 

videogames e aparelhos de celular.  

                                                 
9
 Conversas. 
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Após ser apresentado o modelo on-line, uma pergunta pode ser feita: não existe 

nenhum local de mercado onde esses jogadores possam utilizar essa tecnologia em grupo? A 

resposta é positiva. Um dos espaços mais utilizados para a prática de jogos de rede são as 

chamadas LAN houses:  

 

LAN significa local area network, ou seja, define um local onde vários 

computadores estão interligados. A expressão LAN house pode ser traduzida 

para “casa de computadores em rede”, ou “casa de jogos em rede”. As LAN 

houses são ambientes que disponibilizam computadores de alta tecnologia 

conectados à internet e preparados para jogos digitais em rede (PEREIRA, 

2007, p.329). 

 

A disseminação do mundo virtual na sociedade, como visto, é um fato, um marco 

histórico. Segundo Belloni (2004), mesmo aqueles jovens que não têm acesso direto aos 

equipamentos e serviços mais atuais e sofisticados como, por exemplo, o computador (caso da 

maioria das crianças e dos jovens de países pobres como o Brasil), estão de certo modo 

incluídos no ciberespaço.  

As LAN houses se tornam, então, um espaço de possibilidade para o usuário 

adentrar no mundo virtual. O preço para usufruir de jogos eletrônicos e internet nesse 

ambiente é possível até mesmo para as pessoas com níveis socioeconômicos mais baixos, 

tendo em vista que em alguns locais o valor de uma hora de uso não ultrapassa um real. 

 

1.6 Violência e tecnologia 

 

Apesar do vasto acesso aos jogos eletrônicos, pouco se sabe em relação ao que eles 

representam para a população jovem. Com isso, questões são levantadas: como os praticantes 

elaboram psicologicamente os conteúdos violentos disseminados pelos jogos eletrônicos? 

Como os conteúdos violentos dos jogos são caracterizados pelos jovens usuários? Essas são 

algumas perguntas que buscamos responder com este estudo.  

Análises e estudos científicos estão apontando no sentido de uma tendência 

mundial, desde os anos 1950, para o crescimento da violência social e interpessoal 

(ADORNO, 2002). Curiosamente, esse período foi o mesmo em que começaram a surgir os 

primeiros modelos tecnológicos que levariam ao videogame tal qual conhecemos 

contemporaneamente. De que forma, então, os jogos eletrônicos podem estar influenciando a 

violência na sociedade? Houve um aumento da violência? Tal aumento se deu por causa dos 

jogos eletrônicos? Ou mesmo o oposto, quando podemos pensar: será que os jogos eletrônicos 
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copiam o que os jogadores desejam, ou seja, a violência trazida aos jogos eletrônicos é um 

reflexo das preferências dos seus usuários? Njaine e Minayo (2004) apontam que: 

 

(...) sendo a violência uma produção histórico-social, são necessários 

investimentos constantes na interpretação das novas formas de sua 

apresentação e de suas intrincadas articulações. Tal é o caso da necessidade 

de compreensão dos tipos específicos de violência próprios desse momento 

de mudanças profundas nos modos, meios e fatores de produção, circulação 

e consumo, sob a égide da revolução microeletrônica e de todos os meios 

comunicacionais e informacionais (p. 202). 

 

Mas afinal, o que pode caracterizar o conteúdo de um jogo eletrônico ou um 

comportamento como sendo violento? Michaud (1989) afirma que é preciso estar pronto para 

admitir que não exista discurso nem saber universal e conclusivo sobre a violência. O autor 

sustenta que a violência, com a carga de apelo que veicula, é por princípio um alimento 

privilegiado para a mídia, existindo um destaque para as violências espetaculares, sangrentas 

ou atrozes, presentes nos jogos eletrônicos, sobre as violências comuns, banais e instaladas. 

De fato, o teórico entende a violência como um fenômeno sobre o qual não há uma definição 

capaz de descrevê-la por completo, tanto dos estados quanto dos atos de violência. Assim, a 

violência é assimilada ao imprevisível, à ausência da forma, ao desregramento absoluto. 

Goldfarb (2010) revela que:  

 

Ao longo da história do pensamento humano, a violência sempre foi um 

interrogante. É um tema que incomoda, uma realidade da qual ninguém 

escapa. O tema da violência, de qualquer ponto de vista que o abordemos, é 

extremamente complexo, e nenhuma ciência ou área do conhecimento pode, 

por si só, dar conta dessa complexidade, e o pior de tudo é que juntando 

esforços teóricos podemos apenas explicar uma parte ínfima desse 

fenômeno; apesar disto, continuaremos longe de evitá-la. A violência forma 

parte da condição humana (p. 2673). 

 

Diniz, Santos e Lopes (2007) apontam para o fato de que a violência é um assunto 

recorrente na mídia, presente em diversos ambientes e que engloba em sua estrutura todas as 

faixas etárias. É comentado também que a definição de violência vem mudando durante os 

anos, tomando diferentes significados. Esta afirmação corrobora com a descrição que 

Michaud propõe em relação à impossibilidade de uma definição clara e direta do termo 

violência. Santos, Alessio e Silva (2009) ressaltam que definir a violência não é uma tarefa 

fácil pelo fato de que o conceito pode significar fenômenos diversos como a criminalidade, a 

humilhação e os insultos. Portanto, não pretendemos, também na presente dissertação, definir 
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a violência, tarefa esta utópica, mas relatar, através dos usuários, as concepções e 

significações que eles possuem em relação à violência contida nos jogos eletrônicos. 

Santos, Alessio e Silva (2009) ainda afirmam que: 

 

(...) a violência é um fenômeno do qual a mediação simbólica é constitutiva. 

Nesse sentido, parece pertinente estudar a violência enquanto sistema 

simbólico complexo no qual um conjunto de atores, representações e 

práticas entram em interação (p. 448). 

 

Acreditamos, ainda, na necessidade de diferenciar as palavras “violência” e 

“agressividade”. Alves (2005) propõe que no primeiro termo existe uma intenção e, no 

segundo, uma ordem de necessidade, vista, então, como instintiva. Bandura (1973) considera 

a agressão como a utilização de comportamentos que foram aprendidos com o propósito de 

machucar, normalmente, alvos humanos. De acordo com Ribolla e Fiamenghi Jr (2007): 

 

Tanto a violência quanto a agressão, estão vinculadas a algum dano, seja ele 

material, corporal, emocional ou ético. Logo, estão inseridas no contexto 

das relações sociais. Dentro deste pressuposto, a interação entre as pessoas 

está fortemente organizada pela interiorização das normas e o autocontrole, 

estruturados no desenvolvimento da personalidade (p.113). 

 

Aronson (1986) aponta que é difícil apresentar uma clara definição da “agressão”, 

tendo em vista as formas distintas que a sociedade emprega esse termo cotidianamente. 

Porém, agressão é vista como um comportamento destinado a causar prejuízo ou dor, podendo 

ser causada por qualquer situação desagradável ou adversa, como a dor e o aborrecimento. E, 

dessas situações adversas, o maior instigador da agressão é a frustração. 

A questão dos jogos eletrônicos pode ser relacionada diretamente às teorias 

existentes sobre agressão se buscarmos desvelar comportamentos advindos de sua prática. 

Ainda segundo Aronson (1986), comportamentos agressivos não reduzem a agressividade. De 

fato, “um ato aberto de agressão contra outra pessoa serve para aumentar os sentimentos 

negativos do agressor para com o alvo da agressão” (p.163).  

Furtado, Teixeira e Bock (2009) apontam para a necessidade de compreender a 

agressividade como um impulso que pode voltar-se para fora, chamada de hetero-agressão, ou 

para dentro do próprio indivíduo, sendo considerada auto-agressão. Porém, é necessário 

salientar que a agressividade constitui a vida psíquica, fazendo parte do binômio amor e ódio, 

pulsão de vida e pulsão de morte. As autoras ainda comentam que a violência é o uso 



31 

 

desejado da agressividade, com fins destrutivos. Esse desejo pode ser tanto voluntário, 

racional, consciente, como involuntário e inconsciente.  

A partir dos diversos estudos sobre o tema, podemos entender que agressividade 

estaria na constituição da violência, mas não seria o único fator que a explica. É necessário, 

então, compreender como a organização social estimula, legitima e mantém diferentes 

modalidades de violência. Com isso, através da Teoria das Representações Sociais, buscamos 

conhecer como os usuários constroem e mantém significados acerca da violência contida nos 

jogos eletrônicos contemporâneos e se tais jogadores julgam os conteúdos dos jogos como 

sendo violentos. A Teoria das Representações Sociais será introduzida no próximo capítulo de 

forma mais aprofundada. 

Ramos e Novo (2003) apontam que no contexto social circulam diversas 

representações sociais da violência que necessitam ser compreendidas, uma vez que orientam 

e guiam as práticas sociais. Ainda segundo as autoras a mídia contribui para a divulgação e 

reflexão de diversas representações sociais sobre a violência, uma vez que as notícias sobre 

esse tema são bastante veiculadas nas manchetes dos meios de comunicação. E, uma dessas 

formas de disseminação midiática é o uso de jogos eletrônicos, através de computadores, 

videogames ou celulares, objeto de estudo da presente dissertação. Por sua vez, Guimarães e 

Campos (2007) comentam que: 

 

A violência, enquanto fenômeno social complexo que suscita 

representações, deve ser compreendida a partir das condutas e práticas 

humanas que lhes dão suporte, em conjunto com os sistemas simbólicos que 

lhes conferem sentido. Cada grupo social elabora a partir de suas ações 

(práticas sociais), um sistema de representações ou um "sistema 

representacional" para lidar com situações sociais complexas, que funciona 

como um sistema de referências, dando sentido às condutas e possibilitando 

a compreensão da realidade social (p. 188). 

 

Portanto, a violência está implicada no âmbito social e o sentido que é atribuído a 

ela é também o sentido que damos a nossa forma de agir e nos organizarmos em sociedade. 

Este é o foco do nosso estudo. Contudo, existem diversas pesquisas que buscam o estudo da 

violência por outro viés, quando procuram compreender a dimensão do comportamento 

advindo do usufruto dos jogos eletrônicos. É fato que não buscamos com a dissertação um 

posicionamento acerca de efeitos positivos ou negativos dos jogos eletrônicos e/ou se os 

mesmos causam ou não comportamentos violentos nos usuários. Como dito, a voz será dos 

usuários. Entretanto, é fundamental revelar a existência de estudos que foram feitos sobre essa 

relação em um campo investigativo que já tem sido bastante explorado ao longo de décadas 
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em escala mundial, apesar de não haver um consenso nesse sentido sobre os efeitos positivos 

(TOBIAS e OSSWALD, 2010; PORTER e STARCEVIC, 2007) e/ou negativos 

(ANDERSON et al., 2008; ANDERSON e CARNAGEY, 2005; GENTILE, LYNCH e 

LINDER, 2004; MÖLLER e KRAHÉ, 2009) na prática dos jogos eletrônicos.  

Particularmente no Brasil, os estudos sobre o tema na área da Psicologia ainda são 

escassos, pois a partir de um levantamento nas bases de dados de periódicos nacionais, vemos 

que a maioria das análises do mundo eletrônico está localizada nas áreas da comunicação, 

educação e informática. Em termos de uma perspectiva mais voltada para os efeitos da 

utilização desses jogos eletrônicos nas interações sociais e no psiquismo, encontram-se 

poucos estudos (VIVIANI e SCHWARTZ, 2005; SETZER, 2001) que, do mesmo modo, 

apresentam suas controvérsias. 

Segundo Pascual (2006), a literatura sociológica aborda os efeitos adversos dos 

videogames de conteúdo violento, porém, observando as interações sociais que promovem 

tais efeitos dentro e fora do cenário de agressão dos jogos. O autor também aponta a 

existência de grupos distintos em suas opiniões acerca dos possíveis efeitos cognitivos e/ou 

comportamentais causados pela prática de jogos eletrônicos de conteúdo violento, como visto 

anteriormente.  

Um ponto a se considerar é que diversos jogos eletrônicos, a priori, apresentam 

aspectos categorizados como violentos em seu conteúdo. Anderson e Bushman (2001) 

comentam que mesmo com o nascimento dos jogos apenas nos anos 1970, só nos anos 1990 

os títulos passaram a conter violência mais significativa. Corroborando com esse dado, 

segundo estudo realizado por Smith, Lachlan e Tamborini (2003), dos 20 títulos mais 

vendidos em 1999, 68% dos jogos continha pelo menos um ato violento, violência essa 

considerada como sendo uma manifestação de atos agressivos objetivando a destruição do 

adversário. Um total de 57% dos jogos classificados para crianças ou para o público em geral 

continha violência e 41% dos jogos retratavam a violência em um contexto envolvendo o 

humor.  

Scharrer (2009) alerta que aliar violência a um conteúdo humorístico pode 

minimizar as percepções da gravidade da violência. Segundo a autora, a violência midiática é 

um motivo para preocupação. Contudo, essas percepções se referem aos estudos dos 

pesquisadores a respeito dos conteúdos, não havendo análises a partir do ponto de vista dos 

usuários. Bijvank et al. (2009) criticam a prática de jogos violentos por crianças e 

adolescentes e alertam que mesmo com a existência de classificações para cada idade, 
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baseada na temática do jogo, eles podem tornar-se “frutos proibidos”, aumentando a 

curiosidade desses jovens e levando-os a procurar esses títulos precocemente. 

Fergunson (2011) aponta que, mesmo com as diversas pesquisas acerca dos 

possíveis efeitos negativos na prática dos jogos eletrônicos, ainda não se pode concluir que 

eles causem algum tipo de influência negativa nos jogadores. Portanto, em vez de investigar 

desse ponto de vista, deve-se examinar o perfil do usuário e se ele utiliza os jogos eletrônicos 

como um refúgio para psicopatologias, como a depressão, por exemplo.  

Partindo de um viés puramente estético dos jogos eletrônicos que circulam hoje, 

observa-se claramente que eles possuem uma violência muito maior em sua estrutura 

dramática do que os jogos de décadas atrás. Contudo, como aponta Porto (2004), o 

“crescimento de um fenômeno plural e polissêmico como o da violência é algo sobre o que 

não se pode decidir se não se distingue com clareza e exatidão que parâmetros estão sendo 

utilizados para se definir violência” (p. 133). Como visto, essa é uma dificuldade encontrada 

constantemente quando se trabalha com a temática da violência, que é tentar dar conta do seu 

significado, e como se pode construir, reconstruir e significar uma sociedade a partir da 

representação social existente acerca da violência. Porto (2006) aponta que a:  

 

(...) violência seria o que os números e as estatísticas assinalam como tal, 

fazendo ressaltar o caráter "inegável" da realidade do fenômeno. Por outro 

lado, pensada de um ponto de vista subjetivo, a violência precisaria 

considerar, igualmente, o que diferentes indivíduos e sociedades reputam 

(representam) como violência. Representação que poderia, em última 

instância, interferir na própria realidade da violência, reforçando a 

necessidade de uma estratégia de análise que se interrogue sobre as relações 

objetividade/subjetividade enquanto componentes que participam da 

definição do fenômeno da violência e interferem nas práticas e nas 

representações que diferentes grupos elaboram de tais práticas (p. 264). 

 

Além do conteúdo dos jogos eletrônicos em termos de violência, há outro aspecto 

que merece uma reflexão sobre suas consequências no comportamento de usuários: a 

possibilidade de seu uso abusivo causar dependência ou um distúrbio psicológico. Não é 

objetivo desta dissertação aprofundar essa temática, tão específica, porém, é necessário 

disseminar esse novo tipo de possibilidade de adoecimento. 

 

1.7 O lado sombrio: dependência de jogos eletrônicos 

 

Além das funcionalidades presentes nas novas tecnologias e da possibilidade de 

imersão em um território virtual através dos videogames, tem-se observado o viés nocivo 
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dessa prática, representada pelo seu uso patológico, sugerindo-se, com isso, uma necessidade 

de atenção voltada a essa nova demanda. Já é comentado no campo acadêmico (ABREU et 

al., 2008; CHRISTAKIS, 2010; PIES, 2009; SWAMINATH, 2009) que o uso excessivo do 

videogame pode vir a ser um novo transtorno psiquiátrico. Carbonell et al. (2009) comentam 

que os Estados Unidos, Austrália e outros países da Europa e Ásia vêm incentivando 

pesquisas nessa área, relatando a existência de uma parcela significativa da população jovem 

e adulta que apresenta características de uso problemático desses novos recursos eletrônicos.  

Dejoie (2001) comenta que a dependência de internet entrou no dicionário médico 

apenas em 1995. Com isso, temos uma noção de que se trata de um fenômeno muito recente. 

Têm-se considerado, concomitantemente, que tais dependências possam estar ligadas aos 

transtornos do controle dos impulsos e às chamadas dependências comportamentais. De 

acordo com Tao et al. (2010), o usufruto de jogos eletrônicos, vinculado à psicopatologia, 

pode ser considerado um comportamento desadaptativo quando são apresentados sinais de 

excesso na utilização de tais tecnologias. Isso ocorre quando o comportamento aditivo afeta o 

sujeito de uma forma que ele torne-se incapaz de controlar a frequência e o tempo diante de 

um comportamento que anteriormente era considerado inofensivo.  

Shapira et al. (2003) apontam que esse modelo psicopatológico tem sido estudado 

sob o prisma dos comportamentos aditivos, pertencente ao espectro do transtorno do controle 

dos impulsos, tal como o jogo patológico. Porém, o uso excessivo de jogos eletrônicos e 

internet vêm demonstrando similaridades com características de outro grupo, o de 

dependência química (KO et al., 2009; WÖLFLING, THALEMANN e GRÜSSER-

SINOPOLI, 2008). Isso se deve, como relatam Han et al. (2010), principalmente, ao fato de as 

áreas do cérebro que respondem aos estímulos de jogos eletrônicos serem similares às áreas 

de pacientes dependentes de substâncias.  

Assim, o uso excessivo desses jogos aumenta a atividade cerebral, particularmente 

no córtex pré-frontal, semelhante à fase de fissura dos dependentes químicos. Indo mais além, 

Matsuda e Hiraki (2006) e Nagamitsu et al. (2006), demonstram que usuários dependentes de 

jogos eletrônicos sofrem alteração no neurotransmissor dopamina e diminuição em 

hemoglobinas oxigenadas. Weinstein (2010) pontua que, com a diminuição dopaminérgica as 

reações diante de experiências de sensibilização, reações emocionais e de recompensa são 

alteradas. 

Esse último tópico foi trazido apenas como uma reflexão, já que não podemos 

caracterizar os jogos eletrônicos apenas no seu aspecto lúdico e, além da temática da 
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violência, o campo da psicopatologia vem ganhando cada vez mais força neste tema 

comportamental e tecnológico. Indubitavelmente, pesquisas devem ser feitas nessa área para 

que esse possível transtorno tenha chances de diagnóstico e tratamento. 

O próximo capítulo tratará da Teoria das Representações sociais e de como ela está 

ligada ao tema dos jogos eletrônicos, perpassando pelo campo da violência. Acreditamos que 

conseguimos apresentar a temática ao leitor e, após esse primeiro capítulo, vincularemos os 

jogos eletrônicos ao campo da Psicologia com maior intensidade e aprofundamento. 
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2. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

Horochovski (2004) aponta que o termo “representação” surge na Sociologia com 

Émile Durkheim. A produção teórica de Durkheim teve importante impacto no processo de 

consolidação da Sociologia enquanto ciência, ajudando a conferir-lhe estatuto científico. Com 

ele se deu a criação dos conceitos de representações coletivas e individuais. Contudo, sua 

perspectiva teórica sofreu diversas críticas, uma delas apontada por Horochovski: 

  

A Psicologia Social percebe as representações como fenômeno, que possui 

mobilidade e circularidade, diferente da estaticidade presente em Durkheim 

que, no dizer de Moscovici, trabalha as representações de forma genérica, 

como um conceito que envolve a ciência, o mito, a religião, entre outros 

(2004, p.99). 

 

De acordo com Oliveira (2004), a substituição do termo “coletivas” por “sociais” 

marca a diferença estabelecida por Moscovici em relação à teoria de Durkheim. Amazonas 

(2010) relata que Moscovici se aproximou do conceito de representações coletivas, 

utilizando-o como um termo fundador de um novo continente de pesquisas. A pesquisadora 

vai além, quando comenta que a perspectiva adotada por Moscovici contesta a visão de 

Durkheim sobre a coletividade e seu sentido permanente e a individualidade, posta como 

mutável. Esse foi um grande salto no desenvolvimento de uma nova perspectiva 

epistemológica. 

Durkheim vê as representações coletivas como formas estáveis de compreensão 

coletiva. Diferentemente, Moscovici (2009) mostra seu interesse em explorar a variação e a 

diversidade das ideias coletivas nas sociedades modernas. Reforçando essa ideia, Xavier 

(2002) aponta o aspecto dinâmico no processo de constituição das representações sociais, 

anteriormente desconsiderado pelas representações coletivas.  

Sá (1996) comenta que, enquanto as representações coletivas são vistas como 

entidades explicativas nelas mesmas, irredutíveis à análise, as representações sociais são 

tomadas como fenômenos que devem ser eles próprios explicados. No entanto, a proposição 

das representações sociais não revoga as representações coletivas, mas acrescenta outros 

fenômenos ao campo de estudos. Farr (1995) afirma que, enquanto Durkheim pode ser 

considerado um dos fundadores da sociologia moderna, é a teoria de Moscovici que pode ser 

classificada, com muita propriedade, como uma forma sociológica de Psicologia Social. 

A obra de Moscovici de 1961, La Psychanalyse, son image, son public, é 

considerada como a matriz da teoria. Contudo, tal arcabouço teórico aparentemente não 
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vingou de imediato, fazendo sua reaparição com força total apenas no início dos anos 1980. 

Arruda (2002) comenta que os estudos de Moscovici eram voltados originalmente para 

fenômenos marcados pelo subjetivo e se baseavam em metodologias não utilizadas na 

Psicologia da época. 

Sancovschi (2007) aponta que a Teoria das Representações Sociais surge no 

contexto de desenvolvimento da Psicologia Social européia. Segundo a autora, através desta 

teoria, Moscovici acaba por operar um deslocamento no foco de apreensão dos fenômenos 

psicológicos, sociais e cognitivos. De fato, uma revolução na forma de pensar a Psicologia 

Social. Ou seja, Moscovici possibilita, através de sua teoria, uma nova forma de fazer 

Psicologia Social, levando em consideração os novos arranjos sócio-históricos estabelecidos 

na segunda metade do século XX, ao mesmo tempo em que valoriza a perspectiva 

interdisciplinar.  

Almeida (2009) ressalta a importância de tal teoria quando aponta que há 50 anos 

o estudo das representações sociais vem se constituindo num campo de investigação 

importante nas ciências sociais e humanas. Ela permitiu a abertura de novas fronteiras, 

estabelecendo então interfaces com distintos campos epistemológicos, vide a Sociologia, a 

Antropologia, a Linguística e as Ciências Políticas, além da Arquitetura, Enfermagem, 

Educação, entre outras. E é nesse espaço de pluralidade que ela se constitui e ganha força. 

Contemporaneamente, a Teoria das Representações Sociais é respeitada e utilizada em 

diversos países, sendo uma das grandes forças da Psicologia Social no Brasil. 

 

2.1 O que são as representações sociais? 

 

Almeida aponta algumas propriedades do fenômeno das representações sociais que 

devem ser consideradas em sua caracterização: 

 

Trata-se de uma forma de conhecimento corrente, dito do “senso-comum”, 

caracterizado pelas seguintes propriedades: 1. Socialmente elaborado e 

partilhado; 2. Ter uma orientação prática de organização, de domínio de 

meio (material, social, ideal) e de orientação das condutas e da 

comunicação; 3. Participa do estabelecimento de uma visão de realidade 

comum a um dado conjunto social (grupo, classe etc) ou cultural 

(JODELET, 1991, p.668 apud ALMEIDA, 2005). 

 

A Teoria das Representações Sociais, como aponta Santos (2005), concebe o 

sujeito como um ser ativo, construtor da realidade social e nela construído. Ainda segundo a 

autora, falar na Teoria das Representações Sociais é estar se referindo a um tipo de modelo 
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teórico, um conhecimento científico que busca compreender as teorias do conhecimento leigo. 

A proposta básica da Teoria das Representações Sociais é a busca de compreensão do 

processo de construção social do conhecimento sobre a realidade.  

Herzlich (2005) afirma que uma representação social não constitui um simples 

reflexo do real, mas sim o seu processo de construção, que ultrapassa cada pessoa 

individualmente e vai além dela. Desse modo, não podemos pensar que, por ser uma teoria 

que abraça o conhecimento leigo, ou seja, as narrativas do senso comum, tal discurso deve ser 

tomado de forma literal. Ao contrário, deve-se ir além, já que é apenas a primeira impressão 

do que é absorvido no contato com o coletivo. 

A Teoria das Representações Sociais, como afirma Moscovici (2003), prioriza a 

dinâmica das relações sociais no contexto da ação e da comunicação. E, assim como os 

homens, seus vetores não são nem muito organizados, nem muito rígidos. É uma teoria que 

pode abarcar um vasto campo de estudos. Em suma, Moscovici (2009) aponta que as 

representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e 

comunicar o que nós já sabemos. 

Cromack, Bursztyn e Tura (2009) apontam que é a partir das representações 

sociais que se apreendem os fatos da vida cotidiana, o conhecimento do senso comum, 

constituído a partir de nossas experiências e saberes. Santos chama a atenção para a nova 

perspectiva de análise do senso comum proporcionada por Moscovici: 

 

[...] não se contrapõe ao conhecimento científico. Ele se inscreve numa 

outra ordem de conhecimento da realidade, é uma forma de saber 

diferenciado tanto no que se refere a sua elaboração como na sua função, 

[...] o conhecimento do senso comum é elaborado a partir de processos de 

objetivação e ancoragem, segue uma lógica natural e tem como funções 

orientar condutas, possibilitar a comunicação, compreender e explicar a 

realidade social... (2005, p. 20-21). 

 

Anchieta e Galinkin (2005) revelam que, no processo que envolve a elaboração 

das representações sociais nas sociedades modernas, tais ideias e teorias científicas se 

integram ao conhecimento elaborado por uma coletividade sobre fenômenos que lhes são 

significativos. Tudo isso reforça a importância do conhecimento comum a todos, o discurso 

do senso comum. E é justamente esse tipo de conhecimento que as pesquisas anteriores sobre 

jogos eletrônicos (mídia) e violência não davam ênfase. Esse é um dos motivos, como já 

pontuado, de termos escolhido a Teoria das Representações Sociais para o presente estudo. 
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Sá (1996) afirma que as representações sociais podem ser descritas como um 

conjunto de conceitos e explicações, dentro das comunicações interpessoais, que emergem das 

vivências cotidianas. Segundo Minayo (1995), as representações sociais se manifestam em 

palavras, tendo como mediação principal a linguagem, tomada como forma de conhecimento 

e de interação social. Ainda de acordo com Almeida (2005) as representações sociais podem 

ser vistas como uma resposta aos problemas emergentes da vida cotidiana. Nesse processo, as 

pessoas são chamadas a se posicionarem ao invés de tomarem os dados para si. 

Moscovici (2003) cita que a finalidade de todas as representações sociais é tornar 

familiar algo não-familiar. Entendemos isso como a apoderação de formas de pensamentos 

baseados na memória e em conclusões passadas. Consistiria em um processo que implica na 

construção feita pelos sujeitos após “consumirem” novas informações; o objeto novo e não 

palpável ganharia materialidade e credibilidade, recebendo o estatuto de realidade natural 

compartilhada e aceita por todos. As representações sociais buscam questionar, ao invés de 

adaptar-se, procuram o novo lá mesmo onde o peso hegemônico do tradicional impõe as suas 

contradições. Pode-se considerar que as representações sociais fazem parte dos processos de 

influência social, uma vez que são usadas pelas pessoas para se posicionarem social e 

politicamente. 

De acordo com Moscovici (2009), quando estudamos as representações sociais nós 

estudamos, concomitantemente, o ser humano. O objetivo de tal teoria é estudar o homem 

quando ele faz perguntas e procura respostas ou pensa, e não apenas enquanto ele processa 

informação ou se comporta. De fato, o enfoque pertence ao campo da compreensão dos 

processos sociais e não da explicação do comportamento propriamente dito. Moscovici 

comenta que uma vez criadas, as representações sociais: 

 

[...] adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 

repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto 

velhas representações morrem. Como consequência disso, para se 

compreender e explicar uma representação, é necessário começar com aquela, 

ou aquelas, das quais ela nasceu (2009, p.41). 

 

Almeida, paralelamente, pontua que, “como uma forma de saber, as representações 

sociais permitem aos indivíduos compreenderem e explicarem a realidade, construindo novos 

conhecimentos”  (2005, p. 123). Indo mais além, Almeida (2005) aponta funções que a Teoria 

das Representações Sociais permite: 
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Função do saber: processo de integrar um novo conhecimento a saberes 

anteriores, ou seja, fazer do novo algo assimilável e compreensível; 

Função identitária: situar os indivíduos e os grupos no campo social. Tal função 

permite-lhes a elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante; 

Função de orientação: orientar os comportamentos e as práticas dos indivíduos na 

medida em que tais ações definem o que é aceitável em determinado contexto social; 

Função justificadora: partindo do pressuposto que uma representação desempenha 

um papel importante na determinação de ações, tais representações também possuem o poder 

de intervir após a realização da ação. Vemos com isso que tal função permite aos sujeitos 

explicarem e justificarem suas ações. 

 

Outro questionamento que podemos fazer é: por que construímos representações 

sociais acerca de determinados objetos? Moscovici (apud Santos, 2005) delimitou três 

determinantes sociais das representações: 

A pressão à inferência: parte do pressuposto de que o sujeito busca 

frequentemente o consenso com o seu grupo, com isso, tal pressão de estar inserido nesse 

meio tende a influenciar a natureza dos julgamentos. Com isso, são montadas respostas pré-

estabelecidas, forçando, além disso, um consenso de opinião objetivando garantir a 

comunicação e assegurar a validade de tal representação a partir da legitimação social; 

A focalização: o sujeito proporcionará uma opinião baseada em características 

próprias como as suas tradições históricas ou hábitos lógicos, por exemplo. O sujeito tende, 

então, a dar uma atenção variável aos aspectos do ambiente social; 

Defasagem e dispersão de informação: são as condições que o sujeito possui de 

chegar a tal informação disponível. Empecilhos são: falta de tempo e barreiras educativas, por 

exemplo. 

 

2.2 Objetivação e ancoragem 

 

Na construção coletiva dos conhecimentos que compõem o chamado senso 

comum, dois processos se destacam devido a sua importância: objetivação e ancoragem. Para 

Jodelet (1996), a objetivação refere-se ao processo que permite transformar o abstrato em 

concreto, dando textura material às ideias, passando-se de imagens a palavras. Objetivar seria, 

então, trazer um conteúdo subjetivo para algo de termo prático. De acordo com Almeida 

(2005), a objetivação retira tal conceito do seu quadro conceitual científico. Diante disso, uma 
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pergunta pode ser feita: será que os jogos eletrônicos e a violência neles contida influenciam 

as práticas cotidianas dos jogadores? Como a forma de pensar e dar sentido a algo pode se 

transformar em uma ação através desses jogadores? Há um grupo delimitado socialmente por 

certo tipo de pessoas que praticam jogos eletrônicos? Como dito, realizamos mais 

questionamentos do que respostas.  

Moscovici (2009) aponta que objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma 

ideia, é reproduzir um conceito em uma imagem. Cromack, Bursztyn e Tura (2009) afirmam 

que a objetivação é uma operação imaginante e estruturante, que fornece uma estrutura 

material às ideias, condensando significados diversos. Chamon (2006) nos coloca que uma 

das funções da objetivação é de facilitar a comunicação, embora isso se faça pela dissociação 

do objeto ou do conceito do quadro científico ou ideológico que lhe dá sentido. 

O outro processo complementar à objetivação, a ancoragem, diz respeito ao 

enraizamento social da representação e de seu objeto. A ancoragem permite a integração 

cognitiva do objeto representado ao sistema de pensamento pré-existente e às transformações 

que daí decorrem. Assim, ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa, transformar algo 

estranho e perturbador a nosso sistema de categorias. Segundo Ordaz e Vala (1997, p.848), 

ela designa: (a) a transformação do não familiar em familiar e (b) as formas através das quais 

as representações sociais, uma vez constituídas, se tornam socialmente funcionais. 

Doise (1992) apud Chamon (2006) propõe uma análise da ancoragem das 

representações sociais a partir de uma classificação em três modalidades: 

 

A ancoragem do tipo psicológico: diz respeito às crenças ou valores gerais que 

podem organizar as relações simbólicas com o outro; 

A ancoragem do tipo psicossociológico: inscreve os conteúdos das representações 

sociais na maneira como os indivíduos se situam simbolicamente nas relações sociais e nas 

divisões posicionais e categoriais próprias a um campo social definido; 

A ancoragem do tipo sociológico: refere-se à maneira como as relações simbólicas 

entre grupos intervêm na apropriação do objeto. 

 

Podemos, então, questionar: de que maneira os jovens objetivam o seu 

conhecimento subjetivo através de práticas advindas dos jogos eletrônicos? A Teoria das 

Representações Sociais busca, também, identificar uma ligação entre os aspectos cognitivos e 

sociais, permitindo, então, que conheçamos esse fenômeno de forma mais profunda, através 

dos usuários. 
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Quando o sujeito, por exemplo, aponta que a violência contida nos jogos 

eletrônicos é um sinônimo de diversão, devemos entender tal interpretação a partir de uma 

rede de significados provenientes das representações sociais que esses jogadores possuem da 

violência nos jogos eletrônicos. Nada é descontextualizado nesse sentido. Com isso, através 

dos processos de objetivação e ancoragem, podemos entender a razão de tal forma de 

interpretação advinda desses usuários. 

Importante salientar que, como apontam Praça e Novaes (2004), tais explicações 

que os indivíduos dão em relação a algo não são simples opiniões, mas possuem uma lógica 

própria. Tais discursos são baseados nas mais diferentes informações e julgamentos de valor, 

que foram adquiridos de várias fontes, além de fundamentarem-se também em experiências 

pessoais e grupais. 

Nesses últimos 50 anos, a Teoria das Representações Sociais tem se desenvolvido 

em várias direções. Esse desenvolvimento tem produzido várias abordagens, entre elas a 

abordagem estrutural de Abric, que está voltada para os processos internos das representações 

sociais, caracterizando os elementos que a compõem como mais ou menos permanentes. 

 

2.3 Abordagem estrutural (teoria do núcleo central) 

 

A abordagem estrutural, também chamada de teoria do núcleo central, estabelece 

que as representações sociais funcionam como um sistema organizado, que é perpassado por 

diferentes dimensões classificadas como central e periféricas. Assis et al. (2003) revelam que 

o núcleo central é um subconjunto da representação cuja ausência desestruturaria ou daria 

uma significação radicalmente diferente à representação em seu conjunto. Arruda (2002) 

comenta que a teoria do núcleo central não foi concebida como antagonista da teoria de 

Moscovici, mas como um grande fruto da Teoria das Representações Sociais. De acordo com 

Campos e Rouquette (2003): 

 

A abordagem estrutural não concebe as representações como um conjunto de 

eventos e processos puramente cognitivos; tampouco ela se dedica às 

tentativas de estabelecer relações de primazia do aspecto cognitivo sobre o 

afetivo ou vice-versa (p.436). 
 

Indo mais além, Franco (2004) comenta que: 

 

Estudar uma representação social é de início, e antes de qualquer coisa, 

buscar os constituintes de seu núcleo central. De fato, o conhecimento de um 



44 

 

conteúdo não é suficiente. O que fornece consistência e relevância a esse 

conteúdo é sua organização, sua significação lógico-semântica e, 

principalmente, seu sentido (p.174). 
 

Neste estudo foi utilizada a análise dos dados da técnica da associação livre 

através do EVOC, a qual se fundamenta teoricamente na abordagem estrutural das 

representações sociais, tendo como responsável principal o pesquisador Jean-Claude Abric. 

Em uma palestra
10

, Abric aponta: 

 

Inicialmente, e seria uma primeira questão, por que as representações 

sociais têm esta estrutura específica? Dito de outro modo, por que as 

representações sociais têm um núcleo? Uma segunda questão refere-se à 

natureza e ao funcionamento deste núcleo central (1988, p. 1). 

 

Com isso, Abric pontua que o núcleo central, ou seja, o que permite a existência, 

permanência e “força” de uma representação social, divide-se em três elementos: a 

significação da representação (função geradora), sua organização interna (função 

organizadora) e sua estabilidade (função estabilizadora). Tal núcleo resiste à mudança, pois 

toda modificação do núcleo central acarretará em uma transformação completa da 

representação. Segundo Machado e Aniceto (2010), o núcleo central está relacionado à 

memória coletiva dando significação, consistência e permanência à representação sendo, 

portanto, estável e resistente a mudanças. Já o sistema periférico, por sua vez, é mais leve e 

flexível. É a parte mais acessível e mais viva da representação.  

Um conceito fundamental da abordagem estrutural é a zona muda das 

representações sociais. De acordo com Menin (2006) a zona muda das representações sociais 

são representações disfarçadas (masquées), ou seja, certos elementos de uma representação 

apareciam numa situação e não em outras, surgindo então a hipótese da zona muda. Ainda 

segundo Menin, são espaços de representações que embora sejam comuns a um determinado 

grupo e nele partilhadas, não se revelam facilmente nos discursos diários, pois são 

consideradas como não adequadas em relação às normas sociais vigentes. 

Após essa breve explanação acerca da abordagem estrutural das representações 

sociais, poderemos encontrar, através dos usuários, quais são as palavras relacionadas ao 

termo “jogos eletrônicos” que estão mais próximas do núcleo central e quais estão mais 

próximas da zona periférica. Ao pontuarem quais são as cinco palavras que lhes vêem à mente 

                                                 
10

 Tradução feita por Maria de Fátima de Souza Santos do original: Abric, J-C (1998) L´approche 

structurale des Représentations Sociales: Devéloppements récents. Trabalho apresentado na V 

Conferência Internacional sobre Representações Sociais realizada no México. 
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ao referir-se ao termo indutor “jogos eletrônicos” eles passarão a dar uma ordem de 

importância nas cinco palavras escolhidas.  

Através da frequência das palavras, após a realização de tal técnica com cem 

usuários, pudemos ter um maior entendimento em relação às representações sociais que 

possuem acerca dos jogos eletrônicos (e, consequentemente, se a violência está contida neles) 

e quais delas se vinculam ao núcleo central e quais se ligam ao periférico.  

 

2.4 Representações sociais, violência e jogos eletrônicos 

 

A Teoria das Representações Sociais não busca investigar uma relação de 

linearidade entre a prática de jogos eletrônicos e suas possíveis consequências no 

comportamento ou na cognição do usuário. Njaine e Minayo (2004) comentam que tais 

modelos de pesquisa, baseados em estudos de laboratório, têm sido bastante criticados 

atualmente por pesquisadores de diversos países, por buscarem explicar o efeito da violência 

na mídia com o comportamento de crianças e adolescentes através do modelo causa e efeito. 

De forma distinta, o interesse da Teoria das Representações Sociais se deterá em 

questionamentos. Por exemplo: como os usuários de jogos eletrônicos representam a violência 

contida nesses artefatos? Quais as repercussões de tais representações para o usufruto de tal 

tecnologia? Herzlich aponta que: 

 

Uma representação social permite em princípio compreender por que alguns 

problemas sobressaem numa sociedade e esclarecer alguns aspectos de sua 

apropriação pela sociedade, como os debates e os conflitos que se 

desenrolam entre diferentes grupos de autores (2005, p. 61). 

 

Dessa perspectiva, o usuário não pode ser considerado um sujeito passivo que é 

influenciado pela tecnologia usufruída, como uma mensagem que chega e é absorvida sem 

questionamentos. Apesar de Moscovici (2009) apontar que toda mensagem está baseada em 

uma intenção persuasiva, não podemos pensar que o usuário apenas a retém de forma 

simplificada, mas que ele ressignifica ativamente aquilo que decifrou.  

Portanto, ao invés da visão de homem vitimizado por influências coercitivas, que 

poderá sofrer consequências negativas em tal prática, como entenderia Durkheim, a Teoria 

das Representações Sociais aponta o sujeito em uma relação de interrelação. Assim, tanto ele 

é influenciado pela sociedade ao consumir os jogos, quanto influencia a indústria dos jogos 

eletrônicos, ao dar sinais sobre suas preferências por determinados produtos. Moscovici 
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(1986) aponta que não há como considerar o indivíduo e a sociedade como separados, ao 

contrário, ambos estão interligados. 

Buscamos instaurar um debate no sentido de entendermos se, na verdade, os jogos 

não são feitos de acordo com a necessidade e o que a população gostaria de jogar, ao invés da 

visão de que os jogos violentos existem como parte de um complô para a formação de sujeitos 

agressivos. Ramos e Novo (2003) afirmam que a mídia contribui para a divulgação e reflexão 

de diversas representações sociais sobre a violência. Mas, como poderemos chegar a uma 

representação social? Silva aponta que: 

 

A representação social de um determinado grupo social se manifesta por 

meio do seu comportamento frente a um objeto psicossocial, ou seja, uma 

forma de saber prático. Cabe mencionar que uma representação difere de 

uma opinião, pois esta se manifesta unicamente no relato de um indivíduo, 

estando ausente nas suas atitudes, nas suas práticas (2010, p.1116). 

 

Aqui, não se buscará uma resposta única em relação à violência, tanto que tal 

possibilidade é questionável, devido à pluralidade desse fenômeno. Reforçando o que foi dito, 

Santos, Alessio e Silva (2009) citam Débardieux e Blaya, quando ressaltam a necessidade de 

aceitar o fato de que, do ponto de vista da ciência, só é possível ter representações parciais da 

violência. Entretanto, é através dos diferentes pontos de vista que surge a pluralidade do 

conhecimento. Com isso, não é possível apreendermos o fenômeno de forma completa, mas 

apenas a partir de uma perspectiva determinada. 

Imprescindível salientar que nem tudo pode ser considerado representação social, é 

fundamental a existência da implicação do grupo com o objeto de representação social, como 

visto anteriormente. Com isso, podemos nos perguntar: será que os jovens usuários de jogos 

eletrônicos se constituem em um tipo diferenciado de grupo, chamado de gamers e daí 

implicam práticas singulares construídas pelos mesmos?  

Almeida (2005) cita que as representações sociais buscam o quê pensam (e falam) 

os indivíduos acerca de um determinado objeto; o porquê pensam, e como pensam. Para 

compreender esse processo, não pode ser feita uma simples análise do que é dito pelo grupo 

em relação ao presente tema, é preciso ir mais além. Como comenta Santos: 

 

Não basta descrever os conteúdos obtidos, é fundamental que se compreenda 

o processo de construção de tais conteúdos, isto é, as bases sobre as quais os 

grupos vão construindo os sentidos acerca dos diferentes objetos sociais 

(2005, p.35). 
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Sêga (2002) aponta que a representação que um grupo elabora sobre o que deve 

fazer para criar uma rede de relações entre seus componentes faz com que defina os mesmos 

objetivos e procedimentos específicos. Tomemos como exemplo os usuários de jogos 

eletrônicos. Será que um determinado grupo irá representar a violência contida nos jogos 

eletrônicos de forma a fixar suas posições em relação a situações, eventos, objetos e 

comunicações que lhes concernem? Através desse conhecimento, vindo dos jogadores, serão 

construídos sentidos aos eventos e, desta forma, auxiliando no processo de construção social. 

Como dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa foi dar voz aos usuários. 

Contudo, muito já se estudou sobre a possível influência dos jogos eletrônicos no 

comportamento e na cognição dos usuários, possibilitando, muitas vezes, a manifestação de 

comportamentos violentos (CHIU, LEE e HUANG, 2004; YEN et al., 2011; KIM et al., 2008; 

CAO et al., 2007), ou a apresentar indiferença diante da violência transmitida (BERKOWITZ, 

1962). Contudo, ao dar voz aos jogadores, saberemos se eles compartilham uma representação 

sobre violência e como ela se desenvolveu. Minayo (1995) comenta que Bourdieu e Bakhtin 

referem-se ao campo das representações sociais através da valorização da fala como 

expressão das condições da existência. É esse conhecimento, natural e informal, que tentamos 

identificar através desta pesquisa. 

Porém, é preciso ter em mente que não é de hoje que se pesquisa acerca da 

violência na mídia. Segundo Murray (2009) este é um assunto que possui relevância desde a 

época em que a televisão surgiu nos Estados Unidos da América (década de 1940, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial). Nesse período, diversas abordagens 

metodológicas foram usadas nesses estudos até hoje: correlacional, experimental (laboratório 

e campo) e estudos de painéis cross-lagged
11

. Njaine e Minayo (2004) apontam interessantes 

estudos sobre a relação da violência e mídia na história da Psicologia: 

 

A teoria da aprendizagem social de Bandura na década de 1960; 

A teoria dos efeitos preparatórios de Berkowitz na década de 1980; 

A teoria do script de Huesmann na década de 1980. 

 

De fato, importantes pesquisadores, como Bandura e Berkowitz, apresentaram 

fundamentos teóricos para a tradução dos eventos de “comunicação” em pensamentos e ação. 

Tais estudiosos desenvolveram teorias relevantes, como a abordagem cognitivo-social de 

                                                 
11

 Uma relação estatística entre dois fatos. 



48 

 

Bandura, e a descrição de Berkowitz de uma análise de “neoassociação cognitiva”. Baseado 

na teoria de Berkowitz, Ferreira (2001) faz um paralelo entre a exposição à violência filmada 

e a violência jogada. De acordo com a autora, pode-se formular a hipótese de que alguns 

jogos, ao fornecerem sinais agressivos, podem contribuir para aumentar a probabilidade de o 

jogador manifestar comportamentos agressivos.  

Por outro lado, Balista et al. (2004) concebem a violência como um fenômeno 

socialmente construído e que é representado de forma diferente entre as sociedades e entre os 

grupos de uma mesma sociedade. Assim, a violência é vista como uma construção social, que 

transcende as questões puramente biológicas, cognitivas ou emocionais. E é nessa linha que 

abarcamos em nosso estudo as concepções de violência, trazendo raízes epistemológicas 

voltadas para o social. 

Souza (2007) afirma que a violência está presente de forma intensa, 

principalmente no quotidiano das grandes e médias cidades e interfere de modo substancial na 

vida dos indivíduos. De fato, ela determina mudanças nos comportamentos e nas relações 

entre as pessoas, havendo, então, uma configuração de novos códigos e formas de viver que 

conduzem, segundo o autor, a um processo perigoso de banalização desse fenômeno pela 

sociedade. Indo mais além... 

 
[...] é possível afirmar que a violência é estruturada/estruturante na 

sociedade e, ao mesmo tempo, serve de base para as relações sociais. Ela 

aparece como elemento construtivo e inerente ao comportamento dos 

indivíduos, sendo considerado um aspecto “normal” da sociedade, dos seus 

interesses e conflitos, ambos fundados no aumento da desigualdade entre os 

sujeitos sociais (SOUZA, 2007, p. 76). 

 

Porto (2006) aponta a relevância de investigarem-se os valores, crenças e sentidos 

que estão em busca de hegemonia no contexto social, a partir dos quais condutas violentas se 

desenvolvem como a forma mais imediata de resolução de conflitos. Não afirmamos com isso 

que o jogador irá solucionar seus conflitos cotidianos através da violência, porém, será que 

um jogo, considerado ou não violento, funciona como uma forma de dissipar as angústias do 

usuário ou auxiliá-lo na resolução de problemas? Porto (2006) ainda afirma que, pensada de 

um ponto de vista subjetivo, a violência precisaria considerar, igualmente, o que diferentes 

indivíduos e sociedades reputam (representam) como violência. Com isso, aquilo que para um 

sujeito pode ser considerado violência, para o outro é uma atitude normativa, enquadrada no 

seu contexto social de forma aceitável e justificável. Um adolescente pode, por exemplo, 

avaliar uma tapa nas costas de outro sujeito como um sinal de brincadeira, ao mesmo tempo 
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em que um educador pode observar tal ação como dotada de violência. Do mesmo modo, um 

homem sendo morto em um jogo pode ser justificado por um jogador como uma ação comum 

naquele meio. Enquanto isso outro usuário pode avaliar a violência como um genocídio, ou 

então quando um comportamento agressivo é feito sem justificativa. Desta forma: 

  

Pensar a violência [...] demanda necessariamente abrir mão de julgamentos 

normativos ou valorativos, pois o que está em questão não é o legal ou 

normativamente correto, mas o efetivamente vigente (PORTO, 2006, p. 

265). 

 

Diante das distintas formas de se considerar o que é violência através dos usuários 

de jogos eletrônicos, deve-se ressaltar, como sugerem Assis et al. (2004), que o caráter de 

globalidade da violência precisa estar presente na discussão das políticas públicas. 

Reforçando a importância desse debate, Minayo e Souza (2003) sustentam que a violência no 

Brasil possui uma amplitude notável, podendo já ser considerada como infrapolítica. Isso 

significa admitir que estamos diante de um fenômeno que é, ao mesmo tempo, causa e efeito 

da sociedade contemporânea, devido à íntima relação com o momento atual da realidade em 

nosso país. Pode-se pontuar, então, que falar sobre a violência é falar de um quotidiano no 

qual os conteúdos são muito próximos ao que é propagado nos jogos eletrônicos. 

Os próximos capítulos irão relacionar a Teoria das Representações Sociais com os 

resultados da pesquisa, que se dividem em três grandes grupos: sinopses, questionários 

associados à técnica da associação livre e entrevistas. Para isso, serão usados os conceitos 

vistos neste capítulo da Teoria das Representações Sociais, como a ancoragem, a objetivação 

e a zona muda das representações sociais e quais softwares acompanharão na análise dos 

dados. As descrições dos métodos e técnicas utilizados serão detalhadas no início de cada 

capítulo, tendo como base os objetivos propostos. No próximo capítulo o primeiro objetivo 

específico será abarcado, que foi analisar os conteúdos manifestados nas sinopses de jogos 

eletrônicos. O capítulo seguinte, que engloba os questionários e a técnica da associação livre, 

averiguou o perfil dos usuários de jogos eletrônicos. E, por fim, o último capítulo, dedicado às 

entrevistas, identifica de que forma os participantes compreendem os sentidos de violência 

contidos nos jogos eletrônicos e verifica-se se os participantes estabelecem conexões entre a 

violência contida nos jogos eletrônicos e os comportamentos violentos. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

AS SINOPSES DOS JOGOS 

ELETRÔNICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

3. AS SINOPSES DOS JOGOS ELETRÔNICOS 
 

O primeiro estudo que compõe esta dissertação abrange o conteúdo das sinopses 

dos jogos eletrônicos. Buscamos as possibilidades de expressão do fenômeno da violência 

através de sua veiculação nas estratégias de marketing, materializadas nas contracapas dos 

jogos eletrônicos mais vendidos no ano de 2007, nos Estados Unidos da América, país onde a 

cultura dos jogos tem sido cada vez mais difundida e de onde tem se disseminado pelo mundo 

todo.  

Esse consumo de jogos não é diferente no Brasil, tendo em vista a popularização 

dos artefatos eletrônicos, o alto índice de acesso aos jogos e sua divulgação através da 

internet, o que os torna de fácil acesso aos jogadores. Nesse sentido, a escolha das sinopses de 

jogos eletrônicos para analisar a expressão da violência decorre do que os dados históricos 

demonstram: os jogos não podem ser considerados apenas um fenômeno lúdico, mas sim 

fruto de representação da interação do mundo social e político com o homem (ZANOLLA, 

2009). 

As sinopses funcionam como referência para o comprador, que irá se deparar com 

o conteúdo que o jogo apresenta através de textos sobre a forma de funcionamento, interação, 

gráficos e diversão do jogo. Assim como os filmes possuem sinopses acerca de seu enredo, 

com a intenção de guiar a escolha do consumidor, o mesmo acontece com os jogos 

eletrônicos. Contudo, o funcionamento não é sempre idêntico ao dos filmes, tendo em vista 

que muitos jogos apresentam apenas palavras soltas nas sinopses ou textos que pouco ajudam 

o usuário no momento da compra.  

Os jogos eletrônicos priorizam, constantemente, os aspectos gráficos em suas 

contracapas (onde as sinopses são colocadas) e, é uma prática comum, apresentar figuras com 

sangue, mortes e imagens fortes de outros tipos próximas às sinopses, o que sugere possíveis 

aspectos de violência. Esse é um dos fatores que instigou a busca de informações nesse meio 

comunicativo.  

As sinopses podem, então, ser consideradas como um tipo de propaganda, tendo 

em vista que têm o caráter de convencer ou atrair o comprador em relação ao produto. Aliás, 

como apontam Allain, Nascimento-Schulze e Camargo (2009), um dos objetivos 

fundamentais da propaganda é a formação de uma representação social. 

 

3.1 Método 
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O objetivo específico deste capítulo foi analisar os conteúdos manifestados nas 

sinopses de jogos eletrônicos. O estudo em questão, de caráter qualitativo e descritivo, tem 

como objeto as sinopses obtidas através de um ranking de preferência de jogos eletrônicos 

norte-americanos. Portanto, trata-se de um tipo de análise documental, que Almeida (2005) 

considera como uma técnica rica para o estudo das representações sociais. Nascimento e 

Manandro (2006) comentam que: 

 

O tratamento estatístico de dados provenientes de fontes tradicionalmente 

utilizadas em Ciências Humanas e Sociais, como material textual publicado 

ou resultante de entrevista, efetuado com o auxílio de softwares, tem se 

mostrado cada vez mais frequente nos trabalhos em que o corpus a ser 

analisado é volumoso. Um ganho evidente de tal procedimento é a 

economia do tempo com tabulação e efetuação dos cálculos necessários ao 

tratamento do conjunto de informações coletadas (p.73). 

 

No presente estudo os documentos são as sinopses de jogos eletrônicos, porém, 

podem ser de outros tipos, como jornais, romances, revistas etc. Os textos coletados foram 

transcritos e adaptados para a leitura no ALCESTE de acordo com as exigências de 

formatação do software. Segundo Nascimento e Menandro (2006): 

 

Quatro etapas de procedimento compõem o método ALCESTE. A primeira 

(a) refere-se a uma “leitura” do texto e aos cálculos dos dicionários. O 

programa gera inicialmente a listagem em ordem alfabética de todo o 

vocabulário do corpus. Dessa lista deriva uma segunda, composta pelas 

formas reduzidas e palavras representadas por essas formas reduzidas, ou 

seja, um dicionário de formas reduzidas. Uma outra lista é produzida com 

as formas reduzidas mais frequentes. Adjetivo, substantivo, pronomes, 

artigos são algumas das chaves categoriais utilizadas pelo programa nessa 

etapa para a primeira classificação do vocabulário (p.75). 

 

Ainda de acordo com os autores, esse software conjuga uma série de 

procedimentos estatísticos aplicados a bancos de dados textuais, como entrevistas, obras 

literárias, artigos de jornais e revistas, entre outros. As classes formadas desta análise 

representam distintos discursos referentes ao tópico de interesse. Além disso, a regularidade 

de um vocabulário específico indica a existência de certo “campo contextual”, um espaço 

semântico específico. E, por fim, após relacionar a frequência e a distribuição das palavras 

que resulta nas classes, o software realiza uma análise fatorial para identificar a articulação 

entre as classes. 

Análise fatorial, de acordo com Nascimento e Menandro (2006), é o cruzamento 

entre o vocabulário (considerando a frequência de incidência de palavras) e as classes, 
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gerando uma representação gráfica em plano cartesiano, na qual são vistas as oposições entre 

classes ou formas. A análise fatorial permite verificar as relações entre as classes num plano 

gráfico, apontando, segundo a “localização” dessas classes, a sua interação.  

 

3.1.1 Coleta dos dados 

 

Foi considerada nesse estudo a lista dos cem jogos mais vendidos (lojas, internet e 

outros meios de comercialização) no ano de 2007
12

, divulgada pelo endereço eletrônico 

Edge
13

. Há dois motivos para a escolha dessa lista: primeiramente, não existe uma lista 

semelhante a esta no Brasil (o que demonstra a carência de informações em solo nacional); 

em segundo lugar, os jogos eletrônicos consumidos na América do Norte são praticamente os 

mesmos jogados no Brasil, tendo em vista que a sociedade brasileira compra e acessa os jogos 

mais importantes e vendidos no mundo. 

Importante pontuar que as sinopses não foram coletadas no site Edge, que ofereceu 

apenas a lista coletada. Para isso, foi visitado o site Gamespot
14

. Trata-se de um portal de 

referência mundial, onde foram digitados os nomes dos jogos eletrônicos e, assim, acessadas 

suas contracapas, que são disponibilizadas gratuitamente nesse endereço eletrônico. Os textos 

foram copiados na íntegra, em inglês, e depois analisados com o auxílio do ALCESTE 

(Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte; REINERT, 1998).  

 

3.1.2 Análise de dados 

 

Foram formadas seis categorias, com uma proporção próxima entre elas em 

relação ao conjunto, cada uma variando entre 13% e 19% do corpo textual. O número de 

palavras por classe apresentou uma variação de 11 a 20 termos encontrados com a análise do 

programa. Como os textos foram coletados de uma única fonte, não foi necessário dividir em 

diversas variáveis, como ano e tipo de mídia, por exemplo, sendo necessária apenas a variável 

de gêneros de jogos eletrônicos. Importante mencionar que o corpus foi dividido em 190 

unidades de contexto elementares (U.C.E.s) e a presente análise considerou 62,1% do total de 

                                                 
12

 Essa foi a única lista com 100 jogos que conseguimos encontrar. As mais recentes trabalhavam 

apenas com 10 jogos ou então se tratava da lista dos 100 jogos mais vendidos no Japão. Diversos 

títulos japoneses não são traduzidos para o mercado brasileiro, o que poderia defasar os resultados do 

presente estudo. 
13

 Trata-se de um importante portal de jogos eletrônicos norte-americano, intitulado Edge.  

http://www.next-gen.biz/features/top-100-selling-games-last-12-months 
14

 http://www.gamespot.com/ 
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U.C.E.s que o corpus possuía, sendo considerado um número expressivo para a análise dos 

dados. 

A Figura 1 mostra que o resultado da análise divide-se em dois eixos 

(denominados, respectivamente, Esportes e diversão e Jogos de massas), que, por sua vez, 

estão divididos em 6 classes. O eixo I, Esportes e diversão, foi composto por jogos eletrônicos 

que envolviam títulos voltados ao esporte, principalmente o futebol, e conteúdos que 

remetiam, antes de qualquer outro aspecto, a caracterização do lúdico. O eixo II, Jogos de 

massas, possui diferentes nuances, tendo em vista que é nesta categoria que se evidenciam 

conteúdos mais voltados à temática da violência. Em ambos os eixos há aspectos violentos, 

contudo, eles estão mais explicitados no eixo II, que envolve, por exemplo, títulos de guerra e 

estratégia. 

Cada classe foi nomeada de acordo com o seu conteúdo específico, utilizando-se, 

para isso, de uma leitura atenta do conteúdo das sinopses. A classe 1 foi intitulada de Esportes 

e movimento; a classe 2 denominou-se Esportes e competição; a classe 3 foi chamada de 

Poder e mistério; a classe 4 tem como nome Diversão e música; a classe 5 foi considerada por 

Simuladores de vida e a classe 6 foi intitulada de Guerras épicas. Assim, são formados dois 

eixos de análise, um com as classes 1, 2 e 4 (Esportes e diversão) e outro com as classes 3, 5 e 

6 (Jogos de massas
15

). Observa-se também que há uma subdivisão em cada grupo, havendo 

uma relação entre as classes 2 e 4 e entre as classes 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 São os jogos que utilizam diversos personagens ao mesmo tempo para controle, o que pouco ocorre 

no primeiro eixo, sendo comum no segundo eixo.  
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A classe 1, que denominamos Esportes e movimento, refere-se a uma das grandes 

preferências dos jogadores, que são os títulos que envolvem esportes com bola, 

principalmente o futebol, seguido do basquete e futebol americano (esses dois últimos 

praticados com frequência nos Estados Unidos da América). Contudo, o aspecto de 

movimento é o que chama atenção nesta classe, o que revela um progresso na indústria dos 

jogos eletrônicos, já que exigem o movimento corporal do próprio usuário e não apenas do 

personagem. Isso significa que os novos videogames, que utilizam o movimento do corpo do 

jogador como forma de refletir o movimento do personagem na tela vem ganhando espaço nas 

prateleiras e já são considerados uma revolução na indústria eletrônica. Termos frequentes 

nessa classe foram: “moves” (movimento), “ball” (bola), “racing” (corrida), “authentic” 

(autêntico) e “real” (real). 

Os jogos de esporte são produzidos, comumente, para o público geral. Contudo, 

Thompson e Haninger (2001) alertam que mesmo esses jogos, classificados como “E-Rated” 

(um tipo de classificação por faixa etária, significando “para todos”) apresentam conteúdos 

considerados violentos e desaconselháveis para o público infantil, já que podem recompensar 

os usuários através da ação violenta que o personagem executa. Um exemplo são jogos de 

futebol de rua, nos quais o personagem pode empurrar, derrubar o outro e dar um chute que 

atinja o órgão genital do adversário sem que haja uma punição, tendo em vista que não existe 

um juiz em quadra. Esse tipo de agressão é legitimado pelos jogos e o mesmo pode acabar se 

dando na opinião dos consumidores, que enfatizam o aspecto da diversão em detrimento de 

conceitos voltados para a violência. 

A classe 2, Esportes e competição, a segunda envolvendo um mesmo tipo de 

gênero, enfatiza os jogos por internet e a disputa por uma pontuação maior do que a do 

“adversário” na competição. São jogos que, em sua maioria, necessitam do uso da internet 

para que todas suas funções sejam aproveitadas pelo jogador. Como comentado por Belloni 

(2004), no primeiro capítulo da presente dissertação, expressiva parcela da população utiliza 

os instrumentos do ciberespaço, havendo, então, uma tendência de expansão desses recursos. 

Com isso, jogos que não possibilitam a disputa através da internet estão desaparecendo do 

mercado de vendas. Os termos mais vistos dessa classe foram: “great” (legal), “online” (on-

line), “challenge” (desafio), “ interactive” (interativo), “best” (melhor) e “sport” (esporte). 

Apesar de os jogos de esportes comumente não serem considerados violentos pela 

mídia e pelos usuários, mesmo quando contêm personagens que desempenham 

comportamentos de agressividade, alguns pesquisadores chamam a atenção para o fato de que 

jogos eletrônicos que envolvem competição podem aumentar o comportamento violento do 
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usuário. De acordo com Adachi e Willoughby (2011) a competição em videogames pode 

influenciar também pensamentos e sentimentos de agressividade. Segundo os autores, quando 

se acessa a modalidade de competição, ao invés da cooperação, é possível que o índice de 

agressividade do usuário aumente, já que ele se sentirá mais competitivo tendo em vista que a 

vitória no jogo serve como uma recompensa. Nota-se aqui uma associação entre 

comportamentos competitivos e agressividade. Esse tipo de análise ainda necessita de mais 

estudos para sua validação, contudo, é possível levantar duas hipóteses: a) a de que os jogos 

eletrônicos de esporte não podem ser considerados um modelo de influência direta ao usuário; 

b) os usuários preferem não relatar que há aumento de pensamentos e comportamentos 

violentos advindo dessa prática. Esses temas serão tratados no capítulo que envolve as 

entrevistas feitas nesse estudo. 

Por fim, a última classe do eixo I (esportes e diversão), a classe 4, Diversão e 

música, diferentemente da anterior, busca enfatizar aspectos vinculados à disputa entre vários 

jogadores através de games musicais. Exemplos de títulos são as séries Guitar Hero e Rock 

Band. Não são enfatizadas características de violência nesta classe, mas sim o dinamismo. Os 

controles não são os conhecidos joysticks. Ao invés do uso desse modelo são utilizados 

simuladores de guitarras, baterias e outros instrumentos como forma de imitar os movimentos 

do usuário, trazendo um avanço no aspecto de realismo vinculado ao mundo virtual.  

A diversão, um dos termos mais frequentes nesta classe, é colocada nas sinopses 

dos jogos como forma de atrair o jogador. Junto a isso é também destacada a importância de 

que todo esse contexto está inserido no campo da batalha contra outros usuários. Termos 

significativos dessa classe como “battle” (batalha), “ join” (unir), “rock” (agitar), “guitar” 

(guitarra), “ friend” (amigo) e “ legend” (lenda) reforçam o que foi mencionado anteriormente. 

Há uma ligação mais próxima da classe 4 com a classe 2, que se dá pela temática 

da competição, já que uma envolve o campo dos esportes e o outra da música. Há um grande 

nível de rivalidade entre os usuários nessas duas classes, sendo comum que esses jogos 

disponibilizem a prática com mais de um controle. Por exemplo, jogos de futebol em que dois 

usuários jogam entre si, ou um jogo de guitarra em que cada um tem um instrumento e 

disputam o título de melhor guitarrista simultaneamente. 

O eixo II (jogos de massas) inicia-se pela classe 3, denominada de Poder e 

Mistério, que envolve títulos de jogos que contém suspense e, paralelamente, a busca pelo 

poder. Podem ser considerados os jogos pertencentes ao gênero de aventura, contudo, 

direcionado ao público adolescente (“Teen-Rated”), tendo em vista que envolvem temas que 

sugerem estados de tensão ao jogador. Haninger, Ryan e Thompson (2004) apontam que tais 
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jogos possuem significante conteúdo de violência e mortes. Aqui, os jogos passam a ter um 

caráter mais explícito, esteticamente, acerca da violência.  

Alguns jogos, ainda pertencentes a essa classe, também são dedicados a usuários 

mais maduros. E, ainda sobre estudos com referência à faixa etária, há uma pesquisa 

direcionada para jogos do tipo “M-Rated” (para usuários na faixa dos 17 anos), como visto no 

capítulo 1: Thompson, Tepichin e Haninger (2006) criticam esses jogos por apresentarem 

conteúdos que são considerados absurdos em termos de violência, mortes, sangue e atos 

profanos. Assim como os outros títulos, independentemente da classificação etária sugere-se 

que os pais devem estar presentes e observar quais os jogos que estão sendo consumidos no 

ambiente familiar. Os termos mais comuns dessa classe foram: “power” (poder), “ into” 

(adentrar), “dark” (escuridão), “ find” (encontrar), “star” (estrela) e “mysterious” (misterioso). 

A classe 5, Simuladores de vida, revela os jogos que possibilitam ao usuário a 

criação de uma interface de acordo com o desejo do jogador. As três palavras mais frequentes, 

“life” (vida), “sims” (nome dos personagens de uma série de jogos chamadas The Sims), e 

“create” (criar), apontam para o mundialmente famoso título The Sims. Nele o jogador cria 

livremente um personagem, com as características físicas e de personalidade que for desejada. 

Esse personagem, controlado pelo jogador, vive dentro de sua casa, podendo se mover 

livremente e podendo comprar o que quiser, de acordo com a disponibilidade de dinheiro que 

o usuário tiver. Em The Sims é possível relacionar-se com vizinhos, formando vínculos, 

criando a possibilidade de casamento, traição, brigas por ciúmes etc.  

Apesar de os gráficos serem desenhos de aparência infantil, a série The Sims tenta 

simular a vida real da forma mais fiel possível. Paralelamente, são títulos destinados aos 

adolescentes e adultos. Há a possibilidade de o personagem morrer por falta de alimento ou 

então por afogamento, assim como ele pode chorar e sua casa pode ser tomada por fogo, 

apenas para citar alguns exemplos. Esses conteúdos podem ter seu uso considerado 

questionável para público infantil. Pode-se afirmar que, além desses aspectos, os personagens 

ainda podem brigar entre si, independentemente desses adultos brigões estarem na frente de 

crianças dentro do ambiente do jogo. Trata-se de uma violência disfarçada (ou implícita) em 

gráficos que não seduzem por aspectos violentos, como outros títulos de jogos eletrônicos. 

Como visto anteriormente, Bijvank et al. (2009) mencionam o efeito do “fruto proibido”, o 

que pode suscitar a curiosidade de crianças na prática desses jogos. 

A classe 6, Guerras épicas, refere-se a jogos que possuem como característica 

fundamental o combate em massas, seja em terrenos planos ou na galáxia. Os termos mais 

comuns foram “war” (guerra), “galaxy” (galáxia), “epic” (épico) e “adventure” (aventura). 
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São títulos que envolvem, comumente, jogos do tipo estratégia, como a série Age of Empires 

ou jogos do tipo shooter, como Unreal. O diferencial nessa classe é a inserção de um cenário 

tomado por adversários, de diversos níveis de força e importância na história do jogo. Os 

jogos cujas sinopses compõem esta última classe são, em sua maioria, destinados para o 

público adolescente e/ou adulto.  

A ligação entre a classe 5 e 6, aparentemente incompreensível em uma primeira 

leitura, se deu devido à possibilidade de seleção de diversos personagens simultaneamente 

pelo jogador, o que é um artefato comum nos jogos de simulação da classe 5 e dos jogos de 

estratégia e ação da classe 6. 

Neste segundo momento do capítulo, trazemos a Figura 2, que mostra a análise 

fatorial por gêneros dos jogos eletrônicos. 

 

 

 Figura 2 - Análise fatorial dos jogos eletrônicos por gêneros 

 

Os jogos localizados no quadrante superior esquerdo foram os pertencentes aos 

seguintes gêneros: gênero 9 (RPG), gênero 7 (quebra-cabeça) e gênero 1 (ação). Esses podem 

ser considerados os gêneros mais relevantes de acordo com a análise do ALCESTE. Os 

gêneros pertencentes ao quadrante inferior direito são os elementos de menor relevância. 

Neste momento, observa-se: o gênero 2 (simulador) e o gênero 3 (esportes). Outros elementos 

importantes, porém, de menor importância em relação ao quadrante superior esquerdo, foram 
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aqueles localizados no quadrante superior direito e quadrante inferior esquerdo, que foram os 

gêneros 8 (luta) e 6 (aventura).  

Pode-se supor que os jogos eletrônicos pertencentes ao quadrante superior 

esquerdo estejam ligados ao eixo II, que são os jogos de massas, comuns em títulos de RPG e 

que envolvam ação. Cogita-se, paralelamente, que o gênero 7, quebra-cabeça, surge aqui 

como enigmas que são colocados dentro desses jogos, entendido por mistérios a serem 

resolvidos pelo jogador. Interessante observar que os jogos vinculados ao eixo I, que são os 

títulos de esportes, acabaram por ficar no quadrante inferior direito, mostrando significativa 

discrepância em relação aos jogos do eixo II. Com isso, é possível criar uma hipótese de que 

os jogos vinculados ao quadrante superior esquerdo sejam aqueles que envolvem 

significativamente aspectos voltados à violência, o que não ocorre no eixo I com frequência. 

 

 

 

  Figura 3 - Análise fatorial dos jogos eletrônicos por palavras de classes 

 

A Figura 3 revela o segundo momento da análise fatorial neste capítulo. Observa-

se que as classes de maior importância foram as 3 e 4, Poder e mistério e Diversão e música, 

respectivamente, localizadas no quadrante superior esquerdo. Podemos pontuar, com isso, que 
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os jogos vinculados a esta classe envolvem a violência, ainda que de forma não tão explícita, 

e a competitividade. São jogos que necessitam, muitas vezes, de confrontos com outros 

jogadores, ao invés de jogar apenas contra a máquina. As palavras “battle” (batalha) e 

“power” (poder) demonstram este aspecto.  

As classes 2, 5 e 6, Esportes e competição, Simuladores de vida e Guerras épicas 

surgem como elementos intermediários. As palavras “best” (melhor), “adventure” (aventura), 

“control” (controle) e “war” (guerra), sugerem diferentes aspectos. Aqui, a violência 

encontra-se vinculada novamente ao caráter de competição, contudo, encontra-se dissolvida 

em elementos que a camuflam, como nos jogos de simuladores de vida e de esportes (ambos 

comentados anteriormente), sendo mais evidente apenas nos jogos de guerras, que envolvem 

estratégia para derrotar um grande número de adversários.  

Por fim, os jogos vinculados ao quadrante inferior direito são os que mais se 

distanciam dos aspectos violentos, que foi a classe 1 Esportes e movimento. As palavras 

“moves” (movimentos) e “ball” (bola) confirmam a nossa percepção. Consideramos que há 

oposições marcantes entre as classes, sendo a principal característica a presença ou não da 

violência nelas. Não acreditamos ser coincidência que os jogos de maior conteúdo de 

violência estejam vinculados ao quadrante superior esquerdo, que é quadrante mais 

importante das representações sociais. Os dados da análise fatorial por gêneros (figura 2) e 

por palavras de classes (figura 3) entram em sintonia, visto que a violência está presente, em 

ambos os momentos, no quadrante superior esquerdo. 

A análise das sinopses demonstra que a referência à violência, na maioria das 

vezes, está implícita nos jogos eletrônicos, aparecendo em poucos textos (jogos de ação, 

guerra e luta principalmente). Pensa-se, então, que a violência pode ser considerada uma 

temática negativa para as empresas de jogos eletrônicos que destinam seus produtos ao 

público infantil, ainda que tais jogos apresentem conteúdos de violência, pois podem afastar 

possíveis compradores. Outra hipótese que pode explicar a ausência da temática da violência 

com maior frequência nas sinopses é que a lista apresenta alguns pontos negativos, o primeiro 

deles é que ela revela jogos de diversos gêneros, tornando a leitura sobre a violência menos 

homogênea; o segundo ponto, é que se trata de uma percepção de violência pela sociedade 

norte-americana, reforçando, novamente, a necessidade de um órgão que aponte números 

significativos de vendas de jogos eletrônicos em solo nacional.  
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4. REPRESENTAÇÕES DOS JOGOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE 

QUESTIONÁRIOS E DA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE 
 

O presente capítulo aborda o estudo das representações sociais através de dois 

outros instrumentos: os questionários e a técnica de associação livre. Após a análise das 

sinopses, produções textuais que são emissoras de representações sociais, o foco deste estudo 

se deteve no usuário, mais precisamente no que se refere ao seu perfil (questionários) e suas 

significações em relação ao termo “jogos eletrônicos” (técnica da associação livre). Três 

outros programas computacionais foram necessários para a análise dessas informações, o 

Excel 2010 (utilizado apenas para a tabulação dos dados), o SPSS v.18 e o EVOC 2000. Por 

fim, esta é a parte da dissertação em que mais se utilizou de recursos estatísticos e possui 

como categorização o aspecto quantitativo. 

 

4.1 Método 

 

O objetivo específico deste capítulo foi investigar o perfil dos usuários. De forma 

mais precisa, foram envolvidos dois processos para chegar a este ponto: o uso de 

questionários, que abarcaram questões como os gêneros de jogos mais usados, o tempo de uso 

de jogos por semana, o local em que utilizam os jogos eletrônicos e outros tópicos que 

envolvem características destes usuários e a técnica de associação livre. Para a análise dos 

dados utilizou-se o SPSS v.18, um pacote estatístico que, dentre suas várias funções, 

possibilita fazer análise de correlações.  

A análise de correlação é um modelo estatístico multivariado que procura facilitar 

o estudo das inter-relações entre blocos de variáveis dependentes e independentes 

(RICHARDSON, 1985). Ela enfoca as relações entre dois conjuntos de variáveis: determina 

se os conjuntos são independentes entre si ou identifica a magnitude da relação de 

dependência que possa existir entre os dois (SIEGEL, 1975; SPIEGEL, 1994). 

A seção de análise de correlação deste capítulo tem como objetivo descrever a 

identificação de possíveis associações entre características de gênero, idade e contexto sócio-

econômico dos entrevistados, em relação aos seus hábitos e preferências para os jogos 

eletrônicos. Os tipos de mensuração comumente utilizados para uma análise de correlação 

podem ser intervalar e razão, ordinal ou nominal (SNEDECOR e COCHRAN, 1994). 

Para esta pesquisa, as variáveis-respostas (relativas às preferências do jogador) 

foram obtidas em nível ordinal. Sendo assim, uma das ferramentas mais apropriadas para este 

tipo de variáveis é o coeficiente gamma de Goodman-Kruskal, representado pela letra grega γ. 
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O coeficiente gamma é utilizado quando se têm, no estudo, variáveis qualitativas, sendo pelo 

menos uma delas medida em nível ordinal (SIEGEL, 1975). O coeficiente possui a vantagem 

de apresentar uma matemática, relativamente simples e prática. Baseia-se unicamente no 

número de pares concordantes ou discordantes de uma observação. Quando pares de variáveis 

se mostram concordantes, significa que existe uma relação de dependência ou influência entre 

ambos (GOODMAN e KRUSKAL, 1972). Têm-se as seguintes propriedades: 

 

1) O valor de γ varia entre -1.0 e + 1.0; 

2) γ = 0 significa não-associação (independência entre as variáveis); 

3) Quanto maior o valor de | γ |, mais forte é a associação entre as variáveis; 

4) γ > 0 indica que existe uma relação positiva entre as variáveis, ou seja, elas 

crescem juntas; 

5) γ < 0 indica que existe uma relação negativa entre as variáveis, ou seja, uma 

variável fica menor, à medida que a outra cresce. 

 

Já em relação à técnica de associação livre, outro recurso utilizado neste capítulo, 

Almeida (2005) destaca que: 

 

A técnica de associação livre consiste exatamente em apresentar a um 

sujeito (alguém que representa algo), uma palavra, frase ou expressão (algo 

que está sendo representado por alguém), que funcionará como um termo 

indutor, correspondendo ao objeto de representação que está sendo 

investigado. A partir de palavras, frases ou expressões que lhe vierem à 

mente (palavras induzidas, designando os elementos da representação) 

(2005, p. 152). 

 

Para analisar os resultados da técnica de associação livre foi utilizada como 

suporte teórico à abordagem estrutural de Abric, como já detalhada no capítulo das 

representações sociais, e o suporte técnico do software EVOC 2000 (Ensemble de 

Programmes Permettant L’analyse des Évocations), desenvolvido por Vergès (1992). De 

acordo com Carvalho et al. (2006), esse produto compreende um conjunto de 16 programas 

que possibilita a análise de evocações (referentes, aqui, ao termo indutor “jogos eletrônicos”), 

permitindo dois tipos de análise: a lexicográfica e a categorização por análise de conteúdo. 

Pereira (1997) aponta que a força deste método reside na possibilidade de se cruzarem os 

dados por frequência e por ordem de evocação, o que permite identificar o que é central e 

aquilo que é periférico. 
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4.1.1 Coleta de dados dos questionários 

 

Nesta etapa os participantes foram cem adultos jovens e adultos, compreendendo 

faixas etárias entre 18 e 48 anos. O critério estabelecido para a participação foi que todos 

utilizassem jogos eletrônicos, independentemente da frequência de tempo e fossem, ao mesmo 

tempo, maiores de idade. Os usuários foram encontrados por conveniência, nos mais distintos 

ambientes: residências de conhecidos e vizinhos, universidades e na casa do mestrando.  

A primeira etapa da coleta de dados se deteve na explicação da finalidade do 

estudo, com isso, os termos de consentimento foram assinados (ANEXO A) e todas as 

possíveis dúvidas foram esclarecidas. Em seguida, os questionários foram aplicados (ANEXO 

C); em alguns momentos de forma individual, em outros em grupos de até oito pessoas. 

Quando a aplicação foi feita em grupo, foi salientado que todos deveriam manter-se em 

silêncio durante o processo de coleta de dados, o que foi respeitado pelos participantes. Após 

o preenchimento dos questionários, foi solicitado que eles escrevessem cinco palavras que 

lhes viessem à mente após ouvirem o termo indutor “jogos eletrônicos” , e depois as colocasse 

em ordem de importância (de 1 a 5), referente à técnica da associação livre, e que será 

analisada na segunda parte deste capítulo. 

 

4.1.2 Análise dos dados dos questionários 

 

A análise está dividida em duas seções. Na primeira, é realizado um estudo 

descritivo da amostra, através de tabulações e análises gráficas. O intuito foi conhecer como 

as respostas das perguntas se distribuíram, além da obtenção do perfil dos usuários 

entrevistados, através das respostas de maiores percentuais. Como os resultados encontrados 

na análise estatística não carregam possibilidade de discussão mais ampla, é realizada uma 

análise mais apurada apenas na segunda seção.  

Isso posto, foram investigadas possíveis associações entre variáveis individuais de 

cada jogador (sexo, renda, estado civil, escolaridade e idade) com as suas respectivas 

preferências em relação aos jogos eletrônicos. Em seguida, investigou-se a validade dessas 

associações em termos populacionais, ou seja, foi analisado se os resultados encontrados 

limitavam-se à casualidade amostral ou se, de fato, mostravam-se válidos para a população. O 

software utilizado na seção 1 foi o Excel 2010 e, na seção 2, o SPSS v.18. 
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 4.1.2.1 Análise Descritiva 

 

Foi aplicado um questionário contendo 10 questões, para cada um dos 100 

participantes, abordando uma ampla esfera de características dos usuários de jogos 

eletrônicos, tais como gênero, condições sócio-econômicas, idade, hábitos e preferências. Em 

relação ao gênero, a maior parte dos entrevistados pertence ao sexo masculino (72%). O 

número maior de jogadores do sexo masculino condiz com as expectativas dos pesquisadores 

e o que é vinculado no senso comum, que o homem utiliza com maior frequência os jogos 

eletrônicos no Brasil. No tocante à idade, a média foi de 22 anos, sendo a menor idade, 18 

anos, e a idade máxima, 48 anos. Na variável idade, foi realizada uma recodificação, 

dividindo-se a mesma em três categorias: 18 a 24 anos; 25 a 30 anos e mais de 30 anos. 

Diante disso, 82% dos entrevistados situaram-se na faixa dos 18 aos 24 anos de idade, 15% na 

faixa dos 25 a 30 anos e, por último, 3% apresentaram mais de 30 anos (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1 – Faixa etária dos participantes 

 

O estado civil da maior parte dos usuários entrevistados era de solteiros, 

correspondendo um percentual de 96%. Em seguida, 2% eram casados e, por último, os 

divorciados e de união estável, com 1% cada. 

No questionário, foi investigado também o nível de escolaridade dos participantes. 

Pelos dados do Gráfico 2, constatou-se que mais de 70% possuíam nível superior ou pós-

graduação; 24% possuíam nível médio e 1% tinham o ensino fundamental. 
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Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos participantes 

 

Em relação à faixa de renda familiar, os valores extremos da variável apresentaram 

menos concentração, correspondendo a 8% de indivíduos situados na menor faixa (menos de 

R$ 545,00) e 8% na maior faixa de renda (mais que R$ 10.901,00). Aproximadamente 30% 

dos entrevistados declararam renda entre R$546.00 e R$ 1.635,00, seguidos pelos de renda 

entre R$2.726,00 a R$ 5.450,00 (24%). Os dados constam no Gráfico 3. 

 
 

 
Gráfico 3 – Faixa de renda familiar dos participantes 

 

Analisou-se ainda, no Gráfico 4, a idade com que o entrevistado começou a prática 

de jogos eletrônicos. A menor parcela foi de pessoas que iniciaram tarde (com 18 anos ou 

mais), obtendo-se um percentual de 6%. A idade inicial situou-se, para a maioria dos 

entrevistados, na faixa etária dos 7 aos 13 anos (55%). Usuários precoces, os quais iniciaram 

com 6 anos de idade ou menos, corresponderam a 20% dos entrevistados. 
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    Gráfico 4 – Idade em que o participante começou a utilizar jogos eletrônicos 

 

No Quadro 1 apresentam-se os resultados obtidos em relação ao gênero de jogo 

preferido do entrevistado. Originalmente, no questionário, foi solicitado que fosse elaborada 

uma escala de preferência, variando de 1 a 14. Por motivos de clareza estatística, optou-se por 

mensurar os gêneros classificados com o score 1, ou seja, os mais preferidos pelos usuários. 

Com isso, o gênero esporte obteve o maior percentual de preferência, com aproximadamente 

30%. Em seguida, têm-se jogos de estratégia com 21%, seguido pelos jogos de plataforma 

(11%). 

 

Tipo de Jogo Percentual de 

preferência 

1º)  Esporte 28% 

2º)  Estratégia 21% 

3º)  Plataforma 11% 

4º)  Aventura 7% 

5º)  Tiro (shooter) 6% 

6º)  Outros 6% 

7º)  Corrida 5% 

8º)  Luta 5% 

9º)  Musical 4% 

10º) Tabuleiro 3% 

11º)      Simulação 1% 

12º)      Erótico 1% 

13º)      Ação 1% 

14º)      Simulador de romance 1% 

Total 100% 

        Quadro 1 – Gêneros de jogos favoritos dos participantes 

 

No tocante ao tipo de plataforma utilizada (Gráfico 5), aproximadamente 60% 

utiliza computador e plataformas específicas para jogos, tais como PlayStation 2, Nintendo 

64, Game Boy, etc. Usuários que utilizam apenas plataformas especificas correspondem a 
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23% dos usuários, seguidos por 19%, que optam apenas pelo computador. Ademais, 99% dos 

entrevistados têm como ambiente preferido para jogar a própria casa ou a casa de amigos. 

 

 
Gráfico 5 – Tipo de plataforma utilizada pelo participante 

 

Por último, investigou-se o tempo gasto pelo participante com os jogos 

eletrônicos. Pelos dados do Gráfico 6, observa-se que mais da metade dos usuários (54%) 

afirmam que dedicam 4 horas ou menos à atividade por semana. Apenas 12% dizem dedicar 

mais de 15 horas, seguidos por 13%, os quais dedicam de 8 a 10 horas semanais. 

 

 
Gráfico 6 – Tempo gasto com jogos eletrônicos (horas/semana) pelo participante 

 

4.1.2.2 Análise de correlação 
 

As variáveis foram divididas em dois blocos. No primeiro, têm-se as chamadas 

variáveis independentes, as quais se referem, exclusivamente, às características de gênero, 

idade e contexto socioeconômico dos entrevistados. No segundo bloco, têm-se as variáveis 
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que caracterizam os hábitos e preferências dos jogadores, em relação aos jogos eletrônicos, 

chamadas de variáveis dependentes ou variáveis-respostas. O Quadro 2 detalha as variáveis 

utilizadas no estudo. 

 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

Sexo Idade com que começou a jogar 

Estado civil Gênero de jogo preferido 

Nível de escolaridade Tipo de plataforma utilizada para jogar 

Idade Ambiente que prefere jogar 

Renda 
Tempo semanal dedicado ao jogo (em 

horas) 

Quadro 2 – Variáveis utilizadas para o cálculo dos coeficientes γ 

 

Antes de iniciar-se a apresentação dos resultados, menciona-se que só foram 

consideradas associações estatisticamente significativas
16

. Sendo assim, do total de 25 

associações realizadas, apenas seis (n=6) mostraram-se significativas, sendo essas as que 

serão abordadas e discutidas. Entre as variáveis dependentes, apenas a variável ambiente que 

prefere jogar não apresentou qualquer associação estatisticamente significativa com as 

variáveis independentes. Em contrapartida, a variável dependente idade com que começou a 

jogar apresentou associação significativa com todas as variáveis independentes estudadas.   

Procedendo-se às análises dos resultados obtidos, constatou-se que o gênero do 

jogador obteve associação significativa apenas com a variável que mede o tempo semanal 

gasto com jogos eletrônicos. O coeficiente obtido foi de - 0.395, com uma significância de 

0.7%. Isso significa que, de acordo com o método usado, as mulheres tendem a dedicar menos 

tempo à prática de jogos eletrônicos. Como exemplo, cita-se que dentre os entrevistados que 

permanecem mais de 20 horas semanais dedicadas aos jogos, 83.30% são do sexo masculino. 

                                                 
 
16

 O conceito de estatisticamente significativa está diretamente relacionado com a probabilidade de 

que os resultados obtidos com a amostra tenham aplicação na população da qual foi extraída. Neste 

estudo, para verificar a validade populacional das associações obtidas na amostra, testa-se a hipótese 

de que não exista correlação entre as variáveis, ou seja, γ = 0. Se a probabilidade de rejeitar essa 

hipótese, quando ela é verdadeira, for maior que 5%, a associação não é estatisticamente significativa, 

ou seja, só tem validade no âmbito amostral. Salienta-se que o nível de significância adotado é critério 

individual do pesquisador, sendo o valor de 5% mainstream na Psicologia (SIEGEL, 1975; SPIEGEL, 

1994; SNEDECOR & COCHARAN, 1975). 
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Do total de mulheres entrevistadas, aproximadamente a metade (46.40%) dedicam menos de 2 

horas semanais aos jogos eletrônicos. As análises completas constam na Tabela 1. 

 

Gênero 

Quanto tempo por semana você pratica jogos eletrônicos?  
Total 

de 

Linha 
entre 0 

e 2 

horas 

entre 2 

e 4 

horas 

entre 4 

e 6 

horas 

entre 6 

e 8 

horas 

entre 8 

e 10 

horas 

entre 

10 e 15 

horas 

entre 

15 e 20 

horas 

mais de 

20 

horas 

Masculino 
15 21 6 8 12 2 3 5 72 

53.6% 80.8% 54.5% 72.7% 92.30% 100% 100% 83.3% 72% 

Feminino 13 5 5 3 1 0 0 1 28 

  46.4% 19.2% 45.5% 27.3% 7.7% 0% 0% 16.7% 28% 

Total de  28 26 11 11 13 2 3 6 100 

Coluna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N = 100 

γ = - 0.395  

Signif. = 0.007 

Tabela 1 – Cálculo do coeficiente γ para associação entre gênero do jogador com o tempo 

semanal gasto com jogos eletrônicos 

 

 

Já em relação ao estado civil do entrevistado, a associação significativa encontrada 

foi apenas com a variável quantificadora da idade com que o entrevistado iniciou a prática de 

jogos eletrônicos. O valor encontrado foi γ = 0.967, com um nível de significância de 3.33%. 

Isso significa que, segundo as análises feitas, pode-se inferir uma forte associação positiva 

entre o estado civil do indivíduo e a idade que o mesmo inicia o contato com os jogos 

eletrônicos. Do total de entrevistados que iniciaram a atividade com menos de 6 anos de 

idade, 100% são solteiros; para os casados entrevistados, todos iniciaram as práticas virtuais 

com 18 anos ou mais. 

A variável nível de escolaridade (Tabelas 2 e 3) foi a única a obter associação 

significativa com duas variáveis-respostas: idade com que começou a jogar e o tipo de 

plataforma utilizada. Para a primeira, a correlação foi γ = - 0.357, com uma significância de 

1.5%. Esse resultado indica que um maior nível de escolaridade está relacionado com um 

contato mais cedo com os jogos eletrônicos. Por exemplo, 90% dos entrevistados que 

iniciaram as práticas virtuais com menos de 6 anos de idade possuíam nível superior. Em 

contrapartida, as pessoas com menor nível de escolaridade (ensino fundamental) apresentaram 
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um contato com o mundo virtual dos jogos bem mais tarde: 16.7% das pessoas desse grupo 

iniciaram com 18 anos de idade ou mais. 

 

Nível de Escolaridade 

Com que idade começou a jogar? 

Total de Linha 0 a 6 

anos 

7 a 13 

anos 

14 a 17 

anos 

18 anos ou 

mais 

Ensino Fundamental 
0 1 0 1 2 

 0% 1.8% 0% 16.7% 2% 

Ensino Médio 1 14 8 1 24 

  5% 25.5% 42.1% 16.7% 24% 

Ensino Superior 18 34 11 3 66 

  90% 61.8% 57.9% 50% 66% 

Pós- Graduação 1 5 0 1 7 

  5% 9% 0% 16.7% 7% 

Total de  20 55 19 6 100 

Coluna 100% 100% 100% 100% 100% 

N = 100 

γ = - 0.357 

Signif. = 0.015 

Tabela 2 – Cálculo do coeficiente γ para associação entre nível de escolaridade com a idade 

que começou a jogar 

 

Em relação à plataforma utilizada pelo jogador, a associação encontrada foi de -

0.675 a 3.9% de significância. Pode-se entender isso como uma forte relação negativa entre o 

nível de escolaridade e a plataforma que o entrevistado utiliza. Desse modo, as pessoas mais 

instruídas tendem a preferir utilizar o computador como meio para o jogo. Pelos dados da 

Tabela 3, 84.2% das pessoas que preferem o computador apresentam nível superior ou pós-

graduação. Já entre os usuários que optam por plataformas específicas, tais como Nintendo 

64, PlayStation 2, Game Boy etc, 17.4% possuem o nível médio. 

 

 

Nível de Escolaridade 

Qual o tipo de plataforma que costuma utilizar? 

Total de 

Linha Computador 
Plataformas 

Específicas  

Computador e 

Plataformas 

Específicas 

Ensino Fundamental 
0 0 1 1 

0% 0% 1.7% 1% 

Ensino Médio 3 4 17 24 

  15.8% 17.4% 29.3% 24% 
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Ensino Superior 14 15 37 66 

  73.7% 65.2% 63.8% 66% 

Pós- Graduação 2 3 2 7 

  10.5% 13% 3.4% 7% 

Total de  19 23 58 100 

Coluna 100% 100% 100% 100% 

N = 100 

γ = - 0.675 

Signif. = 0.039 

Tabela 3 – Cálculo do coeficiente γ para associação entre nível de escolaridade com o tipo de 

plataforma que costuma utilizar 

 

 
Por fim, tem-se o estudo da associação da variável renda. Essa variável apresentou 

correlação significativa com a variável que indica a idade com que o entrevistado iniciou a 

prática de jogos eletrônicos. É possível inferir que, segundo análises e método utilizados, 

quanto maior o nível de renda do indivíduo, mais cedo foi o seu contato com os jogos 

eletrônicos. Pelos dados da amostra coletada, 85% dos entrevistados que iniciaram as práticas 

de jogos eletrônicos com 6 anos ou menos possuem renda superior a R$ 2.725,00. Em 

oposição, aproximadamente 70% dos jogadores, os quais iniciaram nos jogos com 18 anos ou 

mais de idade, apresentaram renda inferior a R$ 2.726,00. Aqueles que possuem renda acima 

de R$ 5.451,00, o que corresponde ao valor de 35% da amostra, começaram suas atividades 

com 6 anos ou menos de idade; para a mesma categoria de idade, nenhum dos candidatos com 

renda abaixo de R$ 1.636,00 foi constatado. Isso pode ser compreendido através do fato de os 

usuários com maior poder aquisitivo poder ter tido acesso mais cedo aos equipamentos 

necessários a este tipo de atividade. Os dados constam na Tabela 4. 

 
 

Renda 

Com que idade começou a jogar? 
Total de 

Linha 0 a 6 

anos 
7 a 13 anos 

14 a 17 

anos 

18 anos 

ou mais 

Menor ou igual a R$ 545,00 
0 4 3 1 8 

0% 7.3% 15.8% 16.7% 8% 

Entre R$ 546,00 a R$ 1635,00 0 17 9 2 28 

  0% 30.9% 47.4% 33.3% 28% 

Entre R$ 1.636,00 a R$ 

2.725,00 

3 7 2 1 13 

  15% 12.7% 10.5% 16.7% 13% 

Entre R$ 2.726,00 a R$ 

5.450,00 

10 12 1 1 24 

  50% 21.8% 5.3% 16.7% 24% 
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Entre R$ 5.451,00 a R$ 

10.900,00 

4 12 2 1 19 

  20% 21.8% 10.5% 16.7% 19% 

R$ 10.901,00 ou mais 3 3 2 0 8 

  15% 5.5% 10.5%  0% 8% 

Total de  20 55 19 6 100 

Coluna 100% 100% 100% 100% 100% 

N = 100 

γ = - 0.402 

Signif. < 0.001 

Tabela 4 – Cálculo do coeficiente γ para associação entre a renda do jogador com a idade que 

começou a jogar 

 

Após a análise do perfil dos participantes, que possibilitou realizar diversas 

inferências estatísticas, será visto, neste momento, o que foi coletado através da técnica da 

associação livre, com os mesmos participantes.  

 

4.1.3 Técnica da associação livre: como acessar os termos mais frequentes dos usuários 

 

A investigação das representações sociais de usuários de jogos eletrônicos sobre a 

violência, neste momento, teve seu desenvolvimento baseado na coleta de dados através de 

evocações livres, objetivando, com isso, a análise estrutural das representações. Barcellos et 

al. (2005) comentam que a evocação pode constituir uma boa ferramenta de identificação do 

conteúdo e do significado de uma representação. 

De acordo com Abric (1994), os termos que atendem aos critérios de evocação, 

com maior frequência e localizados nos primeiros lugares, supostamente possuem uma maior 

importância no esquema cognitivo do participante, com isso, podem ser considerados como o 

núcleo central da representação social. As palavras situadas nos quadrantes superiores direito 

e inferior esquerdo são elementos intermediários, podendo ser chamados também de primeira 

ou segunda periferia. Por fim, aquelas localizadas no quadrante inferior direito são elementos 

voltados para o campo periférico. De forma mais específica, Gomes e Oliveira (2005) 

apontam que: 

 

[...] os termos presentes no núcleo central possuem maior freqüência de 

evocações e menor rang, [...], refere-se à média das ordens médias de 

evocação. Entre os elementos periféricos ocorre o inverso, com palavras 

evocadas menos freqüentemente e com maior rang. Os elementos 

intermediários apresentam variações nesses valores, com as palavras contidas 

no quadrante inferior esquerdo, com uma freqüência de evocação inferior à 

freqüência média das palavras e um rang inferior ao rang médio, ao passo que 
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o quadrante superior direito possui uma freqüência maior que a freqüência 

média e um rang também maior (p.148). 

 

 4.1.4 Coleta de dados da técnica da associação livre 

 

Após a aplicação do questionário, o participante foi solicitado a escrever em uma 

folha A4, quais as cinco palavras que lhe viessem à mente quando o pesquisador dizia o termo 

indutor “jogos eletrônicos”. Após escrever as cinco palavras, foi solicitado que ordenasse de 

um a cinco as palavras escritas, sendo a de número um a mais relevante e a de número cinco a 

menos relevante de acordo com o termo indutor mencionado. Os participantes 

compreenderam o funcionamento da técnica e não houve dúvidas durante o processo. Quando 

aplicado em conjunto, os participantes respeitaram o silêncio após o término.  

 

4.1.5 Análise dos dados da técnica da associação livre 

 

 ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 

 

 

 

 

 

F 

R 

E 

Q 

U 

Ê 

N 

C 

I 

A 

 Inferior a 3,0 Superior ou igual a 3,0 

 

 

 

 

 

>= 7 

49 - Diversão 

17 - Computador 

14 - Estratégia 

14 - Futebol 

10 - Disputa 

09 – Playstation 

1,898 

2,588 

2,214 

2,143 

2,900 

2,778 

29 - Passatempo 

14 - Vício 

12 - Ação 

10 - Relaxar 

09 - Distração 

09 - Vitória 

09 - Mario 

08 - Internet 

07 - Tiro 

07 - Desafio 

07 – Interação 

3,034 

3,214 

4,000 

3,000 

3,111 

3,222 

3,000 

3,000 

4,000 

3,143 

3,000 

 

 

 

 

 

 

<=3 

<7 

06 - Violência 

05 - Aventura 

05 - Corrida 

05 - Guerra 

05 - Visual 

04 - Lógica 

03 - Amigos 

03 - Nintendo 

03 - Fantasia 

03 – Infância 

2,833 

2,800 

2,800 

2,400 

2,200 

2,750 

1,667 

2,667 

2,333 

2,333 

04 - Concentração 

04 - Jogo 

04 - Lazer 

04 - Morte 

04 - Raciocínio 

04 - RPG 

03 - Controle 

03 - Counter-Strike 

03 - Emoção 

03 - Habilidade 

03 - Luta 

03 - Madrugada 

03 - Nerd 

03 - Prazer 

03 – Ócio 

4,250 

4,250 

3,250 

4,250 

3,500 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,333 

3,000 

4,667 

3,667 

3,667 

4,000 

Tabela 5 – O termo indutor “jogos eletrônicos” na perspectiva dos participantes, em função da 

frequência e ordem média de evocação 
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Após a coleta de todo o material de pesquisa, os termos foram colocados no 

formato do software Excel 2010, através da ordem em que os participantes enumeram suas 

palavras, seguindo a sequência de um a cinco. Importante salientar que termos com sentidos 

próximos e com o mesmo radical foram colocados como a mesma palavra para rodar o 

programa. Por exemplo, os termos “relaxação”, “relaxar” e “relaxamento” foram unificados 

na palavra “relaxar”. 

Na tabela 5, é possível observar que os elementos de caráter nuclear possibilitam 

uma fácil interpretação. De acordo com os participantes, os “jogos eletrônicos” possuem 

como característica fundamental o aspecto da diversão, usualmente praticado no computador 

ou no videogame denominado Playstation. Os games favoritos são aqueles que envolvem o 

título de futebol (o que está em sintonia com os dados dos questionários, quando o gênero 

favorito é o de esporte) e o gênero de estratégia, havendo ainda a necessidade da disputa no 

momento do jogo. Até o presente momento, não se pode inferir aspectos de violência 

explícita, apenas o que foi mencionado no capítulo anterior, sobre a ligação entre jogos de 

esportes e a temática da violência. 

Destaca-se a predominância da palavra “diversão”, evocada por quase metade dos 

participantes (f=49), com índice médio de importância menor que dois (ome=1,898). Essa 

informação reflete a importância e/ou a necessidade de que o jogo gere no usuário diversão 

para que a experiência seja satisfatória, porém, não podemos desconsiderar que o usuário 

possa relacionar jogos eletrônicos de conteúdo violento como divertidos. Para um próximo 

estudo, sugere-se que o novo termo indutor seja “diversão eletrônica”, com isso, podemos nos 

debruçar sobre o que o usuário entende por diversão de forma mais específica. O suporte 

eletrônico de maior referência foi o computador (f=17, ome=2,588) junto ao Playstation 

(f=09, ome=2,778), o que reflete a preferência já mencionada no tópico do questionário, que é 

o uso simultâneo das duas tecnologias.  

Atrelado ao que foi mencionado, observa-se no quadrante superior direito um 

número expressivo dos primeiros elementos periféricos. Os jogos eletrônicos, segundo os 

participantes, devem envolver também o caráter de passatempo (f=29, ome=3,034), o que 

revela a necessidade de estar diante de uma experiência que não esteja vinculada a uma 

obrigação, mas sim com o intuito de relaxar (f=10, ome=3,000) e distrair (f=09, ome=3,111). 

Ainda de acordo com os participantes, esses jogos são interessantes caso apresentem ação 

(f=12, ome=4,000), podendo ser também um jogo de tiro (f=07, ome=4,000), o popular 

shooter, que pode estar indicando uma possível referência à temática da violência. 
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Reforça-se que o desafio (f=07, ome=3,143) e a interação (f=07, ome=3,000) 

devem estar presentes nestes títulos, que podem ser praticados na internet (f=08, ome=3,000) 

e, como mencionado, deve levar à vitória (f=09, ome=3,222) do usuário. Outros dois temas 

emergiram neste grupo de elementos periféricos. Um deles é o nome Mario (f=09, 

ome=3,000), um dos personagens mais famosos de toda a história dos jogos eletrônicos, 

podendo assumir o papel de ícone para muitos usuários. Por fim, o vício (f=14, ome=3,214), 

elemento que já passa a ser estudado no campo dos jogos eletrônicos atrelado ao âmbito da 

psicopatologia, visto no primeiro capítulo, e que pode representar uma preocupação desses 

participantes, revelando uma tendência a um olhar crítico sobre um tema polêmico. 

O terceiro quadrante (inferior esquerdo) revela aspectos que foram abordados nas 

entrevistas, como será visto no próximo capítulo. É mencionado pela primeira vez o tema da 

violência (f=06, ome=2,883), contudo, reforçando a distância que o usuário a identifica entre 

ela e aos jogos eletrônicos. Embora a pesquisa tenha como objetivo compreender a relação 

entre jogos eletrônicos e violência, optou-se por, nesta primeira fase, não mencionar a 

segunda, com o intuito de verificar se ela apareceria espontaneamente nas representações 

sociais dos participantes. Outros gêneros relevantes, mas não tão importantes quanto aos 

pertencentes à primeira categoria foram mencionados: aventura (f=05, ome=2,800), corrida 

(f=05, ome=2,800) e jogos de guerra (f=05, ome=2,400). Esses jogos podem envolver temas 

como a lógica (f=04, ome=2,750) e a fantasia (f=03, ome=2,333), o que rememora aos 

participantes um tipo de vínculo com a infância (f=03, ome=2,333) e a companhia de amigos 

(f=03, ome=1,667). O aspecto visual (f=05, ome=2,200) é salientado e, por fim, ainda é 

mencionado um concorrente direto do videogame Playstation (da empresa Sony): a Nintendo 

(f=03, ome=2,667), empresa que produziu o jogo Mario, citado na categoria anterior. 

A última categoria revela diversas nuances dos jogos eletrônicos. São citados 

estados mentais relacionados a esta prática, como a concentração (f=04, ome=4,250), o 

raciocínio (f=04, ome=3,500) e o que pode ser considerado a reverberação de ambos: a 

habilidade (f=03, ome=3,333). A emoção (f=03, ome= 3,000) e o prazer (f=03, ome=3,667) 

foram expressões humanas mencionadas no usufruto de jogos eletrônicos.  

Um título de jogo eletrônico apareceu nesta categoria: Counter-Strike (f=03, 

ome=3,000). Esse game é muito famoso nas LAN houses, e está diretamente ligado à morte 

(f=04, ome=4,250), tendo em vista que o único objetivo é matar os adversários da outra 

equipe. O jogo se divide em policiais e terroristas, sendo livre a escolha de qual equipe o 

usuário deseja participar para unir forças com outros personagens e vencer a equipe oponente. 
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Jogos de luta (f=03, ome=3,000) e RPG (f=04, ome=3,000) também foram citados e, assim 

como o Counter-Strike, esses gêneros estão absolutamente ligados ao aspecto da violência.  

Os participantes ainda mencionaram o termo jogo (f=04, ome=4,250), que 

aparenta ser redundante diante do termo indutor “jogos eletrônicos”. O lazer (f=04, 

ome=3,250) é uma palavra que pode estar próxima de diversão, passatempo e outros termos, 

como visto nas categorias mais relevantes. Hipotetiza-se que esta seja uma forma que os 

participantes escolheram para falar dessas outras palavras, contudo, como não está totalmente 

claro, preferiu-se colocar como um termo único ao invés de tratá-la como sinônimo. A palavra 

controle (f=03, ome=3,000) ou joystick também foi mencionada, assim como madrugada 

(f=03, ome=4,667), que pode estar ligada ao ócio (f=03, ome=4,000) e às pessoas que, pelo 

senso comum, usam os jogos eletrônicos nesse período do dia, ou seja, o usuário tido, entre 

eles, como nerd (f=03, ome=3,667). 

Através da técnica de associação livre, não podemos observar claramente 

representações sociais de violência, o que pode indicar que estejam camufladas ou vinculadas 

à zona muda das representações sociais, que é caracterizada pelos elementos de baixa 

frequência e alta importância. De acordo com os participantes, nesta etapa da pesquisa, há 

representações sociais muito mais voltadas para a diversão, à disputa e gêneros, como a de 

esportes (que estão contidas no núcleo central), que não refletem violência explícita. De fato, 

os participantes ancoram sua visão sobre os jogos eletrônicos de acordo com suas 

experiências mais marcantes, o que foi observado nessa técnica através do termo 

absolutamente predominante: diversão. Apenas de forma periférica foram vistos conteúdos de 

violência, morte, luta, tiro e guerra. O próximo capítulo, que tratará sobre as entrevistas, 

envolverá diretamente da temática da violência com maior profundidade. 
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CAPÍTULO 5  

 

AS VOZES DOS USUÁRIOS DE 

JOGOS ELETRÔNICOS 
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5. AS VOZES DOS USUÁRIOS DE JOGOS ELETRÔNICOS 
 

O último estudo refere-se a um dos objetivos considerados mais importantes nesta 

dissertação: a possibilidade de dar voz aos usuários de jogos eletrônicos. O título do capítulo é 

uma sutil crítica aos estudos previamente realizados acerca dos jogos eletrônicos e a sua 

relação com a temática da violência, nas quais, constantemente, propunha-se uma ênfase no 

campo comportamental, criando-se hipóteses e inferências através de estudos laboratoriais. 

Contudo, o principal personagem deste enredo, o usuário da própria tecnologia pesquisada, 

não era ouvido, consequentemente, poucos estudos foram feitos que apresentassem sua 

opinião (ALVES, 2005) e, muito menos, suas representações sociais em relação à violência 

contida nos jogos eletrônicos. Tentou-se, então, neste momento, abrir espaço para que esse 

diálogo não seja cessado ou “abafado”. De forma contrária, deseja-se que esse campo do 

conhecimento seja ampliado com novas discussões e enriquecimento de uma abordagem que, 

até então, foi negligenciada em âmbito nacional. 

 

5.1 Método 

 

O objetivo específico deste último estudo que compõe a dissertação foi verificar se 

os participantes estabelecem conexões entre a violência contida nos jogos eletrônicos e 

comportamentos violentos e, para alcançá-lo, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin 

(2000). De acordo com Campos (2004), o método de análise de conteúdo é balizado por duas 

fronteiras: a fronteira da linguística tradicional e o território da interpretação do sentido das 

palavras (hermenêutica). Assim, ela se vale da comunicação como ponto de partida, e é 

diferente de outras técnicas, como exemplo, a estocagem ou mesmo a indexação de 

informações, já que a análise de conteúdo é sempre feita a partir da mensagem e tem por 

finalidade a produção de inferências. Oliveira (2008) comenta que a análise de conteúdo é um 

instrumento de pesquisa científica com múltiplas aplicações e os procedimentos utilizados 

podem variar em função dos objetivos da pesquisa. Silva, Gobbi e Simão (2005, p.70) 

sugerem que: 

 

A proposta que acompanha a análise de conteúdo se refere a uma 

decomposição do discurso e identificação de unidades de análise ou grupos 

de representações para uma categorização dos fenômenos, a partir da qual 

se torna possível uma reconstrução de significados que apresentem uma 

compreensão mais aprofundada da interpretação de realidade do grupo 

estudado. 
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Aqui, a utilização da análise de conteúdo foi fundamental para o processo de 

análise dos dados das entrevistas por possuir uma ligação significativa com a Teoria das 

Representações Sociais. Através da análise de conteúdo é possível entendermos o discurso do 

sujeito de uma forma científica, partindo do senso comum, e de acordo com o meio em que o 

participante está inserido, o que está intimamente ligado à Teoria das Representações Sociais, 

que serve de sustentação para o presente estudo. De maneira precisa, Franco (2007, p.19-20) 

aponta-nos que:  

 

[...] torna-se indispensável considerar que a relação que vincula a emissão 

das mensagens (que podem ser uma palavra, um texto, um enunciado ou até 

mesmo um discurso) está necessariamente articulada às condições 

contextuais de seus produtores. Condições contextuais que envolvem a 

evolução histórica da humanidade, as situações econômicas e sócio 

culturais nas quais os emissores estão inseridos, o acesso aos códigos 

liguísticos, o grau de competência para saber decodificá-los, o que resulta 

em expressões verbais (ou mensagens) carregadas de componentes 

cognitivos e historicamente mutáveis. Sem contar com os componentes 

ideológicos impregnados nas mensagens socialmente construídas, via 

objetivação do discurso, mas com a possibilidade de serem ultrapassadas ou 

“desconstruídas”, mediante um processo trabalhoso (mas, não impossível) e 

dialético, tendo em vista a explicitação do processo de ancoragem e 

estabelecendo como meta final o desenvolvimento da consciência. 

 

Ainda de acordo com Franco (2007), a fala humana é tão rica que permite infinitas 

extrapolações e valiosas interpretações. Assim, os resultados da análise de conteúdo devem 

refletir os objetivos da pesquisa, tendo como apoio os indícios manifestos e capturáveis no 

âmbito das comunicações sociais. Por fim, a autora revela que, de acordo com Bardin, o 

analista é como um arqueólogo, tendo em vista que trabalha com vestígios, sempre havendo 

algo a mais a descobrir nesses discursos. E, através da descrição do que foi encontrado no 

texto é que o pesquisador poderá, através da sua interpretação, construir pressupostos 

científicos em relação ao que foi coletado. Segundo Bardin (2000), para realizar a análise de 

conteúdo, é necessário seguir uma linha de procedimentos: a pré-análise; a exploração do 

material; e o tratamento dos resultados.  

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita, sistematizando as ideias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, em um plano de análise. Esta primeira fase possui três missões, de acordo com 

Bardin: a escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos e, por fim, a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final.  
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Assim, inicialmente foi feita uma leitura flutuante de todos os textos (neste caso, 

das vinte entrevistas) buscando deixar-se invadir por impressões e orientações até alcançar a 

constituição de um corpus. Através da regra da exaustividade buscaram-se todos os sentidos 

que o texto traz, sem descartar as mensagens mais subliminares dos participantes. Por fim, foi 

obedecida a regra da representatividade, verificando se o material pode representar a 

realidade estudada e se é suficiente para isso, além das regras da homogeneidade e de 

pertinência. 

A exploração do material consistiu essencialmente em operações de codificação, 

desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas. O tratamento dos 

resultados propriamente dito foi feito de maneira a serem significativos e válidos. Aqui, 

escolhemos a análise de conteúdo do tipo categorial-temática (também chamada de temática-

categorial). É nesta fase que, de acordo com Bardin (2000), são feitas inferências e 

interpretações dos dados formados. 

A análise de conteúdo é composta por unidades de registro. E, no presente estudo, 

o tipo de unidade de registro escolhido foi o tema. Franco (2007) aponta que o tema é uma 

asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma simples sentença ou um conjunto delas ou 

um parágrafo. A partir daí foi feita a categorização, que, segundo a autora acima, é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos. 

 

5.2 Coleta dos dados 

 

Os participantes desta etapa da pesquisa
17

 foram jovens adultos entre 18 e 28 anos 

de idade, com 21,95 anos em média. Dos 20 participantes, 19 pertencem ao sexo masculino e 

apenas uma participante do sexo feminino. Essa escolha se deu pela busca à 

representatividade da população de usuários, que são do sexo masculino em sua maioria. Dos 

20 participantes, 19 possuem nível superior incompleto e apenas 1 possui o 2º grau completo. 

Um critério para a participação foi que todos utilizassem jogos eletrônicos, 

independentemente da frequência de tempo e fossem, concomitantemente, maiores de idade. 

Os usuários foram encontrados em diversos ambientes: residências de conhecidos e vizinhos, 

universidades, curso de inglês e na própria casa do mestrando.  

                                                 
17

 Os participantes das entrevistas não foram os mesmos da etapa dos questionários. Diferentemente da 

amostra anterior, que foi abordada principalmente em locais públicos, neste momento os usuários 

foram convidados através de indicações de pessoas que os conhecia e apontavam os mesmos como 

pessoas que utilizam jogos eletrônicos com frequência.  
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Após a explicação da finalidade do estudo, os termos de consentimento (ANEXO 

A) foram assinados e todas as possíveis dúvidas foram esclarecidas. Em seguida a esta etapa 

inicial, as entrevistas foram gravadas. As entrevistas semi-estruturadas (ANEXO B) duraram 

entre 15 minutos e 1 hora. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, pelo pesquisador, 

sem o auxílio de terceiros (como alunos da graduação) no momento da coleta das 

informações. 

Interessante pontuar que, segundo os entrevistados, nenhuma entrevista foi 

maçante, o que está acordo com a percepção do pesquisador, pois todos se mostraram 

visivelmente empolgados com a temática, tendo em vista que é um fenômeno presente no 

cotidiano de cada um deles. Muitos relataram que o estudo é relevante por abarcar um tema 

que é constantemente vivenciado, mas pouco falado no meio científico.  

Após a coleta, as vinte entrevistas foram transcritas em documentos individuais. 

Neste processo buscou-se passar para a linguagem escrita da forma mais fiel possível ao 

discurso apreendido no momento da coleta de dados em campo. Optou-se por identificar cada 

entrevista com nicknames, que são os nomes fictícios que eles utilizam quando jogam na 

internet ou mesmo solitariamente. Essa ideia foi aprovada pelos participantes, que acreditam 

ter uma marca ainda maior no estudo por estarem utilizando nomes que marcam a sua história 

no mundo dos jogos eletrônicos
18

.  

 

5.3 Análise dos dados 

 

Após a realização dos três procedimentos descritos anteriormente (a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados), as seguintes categorias e 

subcategorias foram formadas: 

 

1. A violência 

“A violência nos jogos eletrônicos e sua ligação com o realismo”; “Os jogos 

eletrônicos violentos são os preferidos?”; “A influência do jogo eletrônico no 

comportamento violento é um mito?”; “O aspecto da censura”. 

 

2. O jogo eletrônico como constituinte do sujeito 

                                                 
18

 Os participantes concordaram com o uso de seus nicknames, mesmo sabendo que há uma 

possibilidade deles serem identificados por outros usuários. 
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“O jogo eletrônico como presença desde a infância”; “O jogo eletrônico como 

possibilidade de interações”; “O jogo eletrônico como influência no modo de ser 

do sujeito”. 

 

3. Funções dos jogos eletrônicos 

“Jogos eletrônicos como diversão”; “Jogos eletrônicos como modelos de 

aprendizagem”; “Jogos eletrônicos como catarse”. 

 

5.3.1 A violência 

 

A primeira categoria possui a mesma importância das outras duas, contudo, enfoca 

diretamente um dos objetivos de maior impacto do estudo, que é a temática da violência. Foi 

através das falas dos usuários que conseguimos montar mais quatro subcategorias advindas 

desta categoria primária.  

Antes de começar a descrever as subcategorias, é importante salientar que, como 

aponta Porto (2006), o que os atores sociais nomeiam como violência varia segundo as 

representações que estes fazem do fenômeno. Além disso, essas representações variam 

igualmente segundo a natureza da sociedade na qual ele é definido. Com isso, podemos 

considerar que as representações sociais que identificamos neste estudo são de uma parcela da 

população com nível de instrução superior, pertencente às classes média e média alta. Isto 

deve ser levado em consideração, já que o resultado possivelmente mudaria 

significativamente se fossem englobadas outras classes sociais, em termos de representações 

sociais, tendo em vista que somos influenciados diretamente pelo contexto social ao qual 

estamos inseridos e dele somos construtores e modificadores. Acreditamos que pesquisar as 

representações sociais de violência contida nos jogos eletrônicos em classes pobres é de 

grande importância, contudo, como a amostra do presente estudo foi, em sua maioria, 

indicada por terceiros, essa possibilidade não foi abarcada. Entretanto, consideramos isso uma 

motivação para que novas pesquisas sejam desenvolvidas. 

Para ilustrar o que foi mencionado, Almeida et al. (2008) apontam a existência de 

um sentimento de perplexidade quando o binômio pobreza-violência é fraturado por atos 

violentos cometidos por jovens das classes mais favorecidas. Isso se dá, porque o uso da 

violência das classes mais pobres é quase que esperado, e por isso mesmo mais facilmente 

justificado. Com isso, a sociedade encontra dificuldades em explicar a violência cometida por 

jovens das classes média e alta, originários de famílias “bem estruturadas”, com boa condição 
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econômica, “boa educação”, frequentando escolas particulares etc. Apesar dessa crítica 

estabelecida, é inegável que existe, sim, uma expectativa de que a violência normalmente virá 

de uma classe social mais baixa do que a que o sujeito é pertencente, e isso possibilita uma 

construção de práticas e condutas sociais diferenciadas.  

Mencionamos isso, reforçando esse aspecto, por estarmos diante de participantes 

que pertencem a uma classe social em que a violência é existente, contudo, sua expressão é 

diferente de classes mais pobres, o que já permite a existência de representações sociais 

distintas, ou seja, partimos de um lugar específico pela homogeneidade dos participantes. Essa 

informação busca contextualizar o leitor ao grupo que foi estudado nessa pesquisa. 

 

5.3.1.1 A violência nos jogos eletrônicos e sua ligação com o realismo 

 

A categoria intitulada “violência” apresentou diversas subcategorias. A primeira 

delas é vista agora através de alguns recortes de falas. Nelas, os participantes relacionam a 

violência dos jogos com a violência existente na sociedade ou mesmo como uma violência 

vinculada ao realismo no sentido estético, o que, segundo esses usuários, pode aumentar o 

poder de atração dos jogos eletrônicos em relação aos usuários. E a mídia é um dos modos de 

disseminação dessa forma específica de violência. Siegfried comenta que:  

 

[...] se de um lado tem uma população que tem a violência como algo 

banalizado, de outro tem uma indústria que explora isso de outras formas, 

não sei bem como eles pensam, mas talvez seja na ideia de explorar aquilo 

que é proibido socialmente e que de alguma forma pode ser expresso nos 

jogos. Acho que é por aí que jogos como de tiro, luta ou em que a pessoa é 

um ladrão fazem tanto sucesso (Siegfried).  

 

Como aponta Porto (2009, p. 218): 

 

Os fenômenos da violência, ao serem enfocados pelos meios de 

comunicação de massa, invadem cotidianamente nossos sentidos com 

espetáculos que parecem querer sinalizar a barbárie, colocando-nos às 

vésperas de uma guerra civil. São imagens, discursos e narrativas que 

acabam por produzir um deslocamento nos conteúdos do imaginário social, 

por meio do qual o "mito do homem cordial" cede espaço à "lei do mais 

forte", compondo um quadro mental de intranquilidade e de caos, 

percebidos como representativos da contemporaneidade brasileira. 

 

Neste primeiro recorte, o participante Siegfried aponta uma relação, como 

havíamos comentado anteriormente, entre o que é vivenciado na sociedade e o que é “criado”  
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pela indústria dos jogos eletrônicos. Ele ainda comenta que o jogo eletrônico funciona como 

uma forma de experienciar o que não é permitido, devido às regras sociais. Com isso dito, 

qual o conceito que este usuário possui em relação à sociedade e como se deu a criação deste 

posicionamento? Enfatizando essa pontuação, Morais e Assis (2008) apontam que os jogos 

eletrônicos podem ser analisados como parte de um conjunto da produção cultural de uma 

sociedade. Com isso, é possível entender os padrões de comportamento e as ideias 

compartilhadas por homens e mulheres que estão imersos nesta realidade virtual, ou seja, os 

jogadores. Esse ponto é reforçado em outra fala: 

 

[...] a violência é necessária, pois ela vende. Mas eu gosto de jogos com 

violência, pois acho que dá mais veracidade aos jogos, mas não faço 

questão que seja desmedida. [...] a violência vende muito na nossa 

sociedade. Quanto mais violento, mais procurado o jogo é. Nosso mundo 

está violento e os jogos acompanham isso. (Rhygo) 

 

Hipotetizamos, neste ponto, o fato de Rhygo associar o conteúdo violento com o 

nível de veracidade. Isso significa que ele possivelmente compartilha uma representação 

social da sociedade como sendo caracterizada pela violência. O usuário, provavelmente, 

construiu o seu conceito de violência baseado em experiências, diretas ou indiretas, na 

sociedade que foram edificando o seu posicionamento, até chegar a este ponto, em que há 

uma aparente insensibilidade ou uma naturalização da violência, já que ela é comum no 

quotidiano. Vemos um discurso semelhante: 

 

Bem, vê... Eu acho o GTA uma merda, tanto na jogabilidade, quanto na 

história, não gostaria que um filho meu fosse atraído por aquilo... Um jogo 

que não te oferece nada de construtivo, claro que você pode traduzir isso, e 

entender que o que se passa ali é pura realidade em algumas localizações 

no mundo... O roubo, os atropelamentos, os tiros na praia, no bar, no 

shopping, as batidas de carro em altíssima velocidade... Mas é o tipo de 

violência virtual que eu não curto... (Nightfox) 

 

Apesar de Nightfox não demonstrar uma tendência na prática de jogos eletrônicos 

violentos, o usuário revela a ligação exercida entre o que acontece no jogo e aquilo que ocorre 

no chamado “mundo real”, quando aponta situações comuns no cotidiano de grandes cidades, 

como o assalto, atropelamentos e tiros. Ainda que o jogador comente não gostar de jogos 

deste tipo, revela compartilhar de representações da violência cotidiana, ainda que ela não seja 

o seu tipo de prática comum dentro dos jogos eletrônicos. Segundo Morais e Assis (2008), os 

jogos desenvolvem-se em um espaço virtual, mas com recursos gráficos e psicológicos 
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alcançando uma relação muito forte com o real, por buscar configurar-se como a 

representação do mesmo. E, de acordo com Funk et al. (2004), para muitas pessoas, a 

violência é ainda mais prevalente nas mídias (por exemplo, os jogos eletrônicos) do que na 

vida real. Isso talvez possa explicar o fato de, em muitos lugares, os índices de violência 

percebida pela população sejam bem superiores aos dados estatísticos referentes a registros de 

ocorrências policiais, por exemplo. Vemos, com isso, o caráter de objeto polissêmico da 

violência, tendo em vista que ela é causa e efeito de si mesma. Belloni (2004) aponta que a 

racionalização progressiva da sociedade racionalizou também a violência, incrementando seu 

potencial destruidor e sua eficácia como ideologia, cultura e proposta estética. Porto (2006) 

comenta, paralelamente, que a representação que é dada à violência, de caráter idiossincrático, 

pode interferir na própria realidade da violência. Isso pode significar que o conhecimento 

sobre a violência pode gerar mais violência? Esse, acreditamos, é um importante 

questionamento. 

Mais duas falas apontam a ligação da violência com a história da humanidade, o 

que pode justificar a sua prática nos jogos eletrônicos ou mesmo a sua fácil disseminação. 

(DuCaster): “A violência está presente em toda a história do ser humano, acho que os 

produtores de jogos procuram pesquisar elementos na história onde o homem foi mais 

influenciado. Cito como referência os jogos de guerra que são os mais populares” . (Reis): 

“Eu acho que a violência está em todos os lugares, não há necessidade de tirar a violência 

dos jogos” . Acredita-se, neste ponto, que pelo fato da violência ser parte integrante da história 

da sociedade, ela possui, então, justificativa suficiente para que possa estar representada nos 

jogos eletrônicos contemporâneos. Além disso, DuCaster comenta um tipo de jogo que esteve 

presente no quadrante periférico das representações sociais no capítulo das sinopses, que são 

os títulos de guerra, naquele capítulo, vinculado à questão da violência. 

Abaixo, mais uma vez trazemos uma fala de Siegfried, que, de maneira clara, 

aponta o vínculo estabelecido entre a violência nos jogos e a violência na sociedade. Podemos 

questionar se a forma de justificar a prática de jogos violentos devido ao fato de a sociedade 

também ser violenta corrobora um processo de dessensibilização dos jogadores em relação à 

violência, tendo em vista que ela é vivenciada cotidianamente, seja de forma presencial ou 

através de noticiários. De acordo com Bushman e Anderson (2009) a diminuição de atenção 

aos eventos violentos é uma das consequências do processo de dessensibilização. Segundo os 

autores, pessoas expostas à mídia violenta se tornam “confortavelmente adormecidos” à dor e 

ao sofrimento, assim como se tornam menos solidários. De acordo com Siegfried: 
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Hoje em dia se tem uma produção muito grande de jogos violentos, mas 

acho que é consequência da própria realidade que temos, principalmente 

aqui no Brasil, e por se ter a violência como algo já banalizado, acaba por 

cair na graça do povo. É só ligar a TV que o que você vai mais ver é 

violência, tem gente que almoça vendo programa falando de morte e 

brutalidade. De uma forma ou de outra acaba se passando para os jovens 

essas concepções e acabam dando uma certa preferência a eles a pegar 

esse tipo de jogos. (Siegfried) 

 

Almeida et al. (2008) apontam que, indiferente à forma que possa assumir e ao 

lugar onde possa ocorrer, a violência se impõe como um ingrediente que orienta as práticas 

sociais do cotidiano, práticas estas que são orquestradas pela perplexidade e afinadas pelo 

medo e pela insegurança. Pensamos, então, que os jogos eletrônicos de conteúdo violento 

possam funcionar como um tipo de prática, aceita socialmente, na qual o uso da violência é 

permitido por não ser possível exercê-la no quotidiano, o que supõe a existência de uma 

representação social que justifica uma prática “sublimada”. Esse é um dos desafios neste 

estudo, levando em consideração a existência de uma realidade virtual associada ao mundo 

real, o que modifica a forma de expressão das representações sociais. Outra possibilidade é 

que esses jogos podem servir ao propósito de vivenciar essa violência, contudo “sem sair do 

conforto da sua residência”, tendo em vista que todos estão inseridos em uma sociedade 

violenta.  

Siegfried, anteriormente, mencionou o fator midiático e sua relação com a 

violência no Brasil, o que está em sintonia com o que é posto por Guerra (2009, p.2): 

  

O Brasil nunca esteve livre das marcas profundas do conflito e da violência 

evidenciados pela enorme diferença sociocultural, pela disparidade de 

renda, pelo passado escravocrata, pelas políticas autoritárias. A partir da 

primeira parte da década de 1980, o tema da violência ganha espaço 

crescente nos noticiários midiáticos. Não podemos perder de vista que a 

violência sempre esteve presente em qualquer coletividade, pois a luta e a 

disputa são fundamentos de qualquer relação social. Mas, a violência como 

fenômeno, possibilidade de negociação, de redefinição do entendimento da 

realidade, de construção de um novo conceito sobre uma dada realidade, 

essa é deslocada para fora da arena da mídia.    

 

Por fim, em um estudo de Gerbner et al. (1980), revela-se que pessoas expostas à 

mídia violenta podem enxergar o mundo como mais violento do que ele realmente é, 

apontando uma ligação com o que foi dito por Funk et al. (2004) anteriormente. Não iremos 

aprofundar a afirmação de Gerber et al., mais deixá-la como uma reflexão e/ou um efeito 

comparativo com o que foi dito por outros teóricos até então. Será que os jogadores pensam 

que a sociedade é mais violenta devido à prática de jogos eletrônicos de conteúdo violento, ou 
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tal prática faz com que eles prestem mais atenção aos eventos violentos que ocorrem na 

sociedade? Mais uma vez são abertos mais questionamentos do que respostas prontas, o que 

acaba se tornando um dos grandes motivadores no desenvolvimento de novos estudos. 

 

5.3.1.2 Os jogos eletrônicos violentos são os preferidos? 

 

Um ponto que chamou a atenção foi que metade dos participantes (n=10) relatou 

que os jogos favoritos são os que contêm elementos de violência, caracterizando uma nova 

subcategoria. E, a grande maioria (n=17), paralelamente, mencionou um discurso uniforme 

em relação ao que é violência, quando apontam que é um fenômeno que visa causar dano ao 

próximo, seja de forma física ou verbal. Porto (2006) comenta que definir algo como violento 

implica captar as relações entre objetividade e subjetividade da violência, estratégia que o 

enfoque das representações sociais parece possibilitar. Isso nos indica que estamos diante de 

uma parcela da população que possui conhecimento semelhante ao científico acerca daquilo 

que é praticado e considerado como violência. São discursos semelhantes ao que foi trazido 

no primeiro capítulo, quando abarcamos a temática da violência através de diversos teóricos.  

Por outro lado, Magagnin (1999) afirma que, embora a violência seja concebida 

como um fenômeno multifacetado, a morte aparece como um elemento capaz de cristalizar a 

ideia de violência. E, a morte, indubitavelmente, é um fenômeno que ocorre em quase todos 

os jogos eletrônicos contemporâneos. Os discursos que demonstram a preferência de jogos 

violentos são os de (Homeless): “Não apenas porque temos uma aparente ânsia por 

violência, mas também porque são esses jogos que são mais bem produzidos, dão uma maior 

liberdade ao jogador, possuem um marketing mais forte, etc”  e (Garret): “[...] acho que aqui 

no Brasil ficariam entre os violentos e os de futebol os preferidos” . De acordo com estes 

discursos, a prática de jogos eletrônicos de conteúdo violento parece estar justificada devido a 

um aspecto inato que o ser humano possui de se debruçar diante da violência.  

Garret traz um gênero de jogo (esportes), mais especificamente, jogos de futebol, 

como um tipo de game praticado constantemente no Brasil, que é considerado mundialmente 

o país do futebol. Contudo, os jogos eletrônicos violentos também aparecem em seu discurso. 

Também merece atenção a fala de Homeless a respeito de os jogos de conteúdo violento 

serem mais bem produzidos pela indústria e mais divulgados pela mídia. Outros participantes 

buscam dar sentido à razão dos jogos eletrônicos violentos serem os preferidos dos 

consumidores, como (Valoisbr): “Não sei a razão, mas jogos como God of War e GTA estão 

na lista dos mais violentos, e também dos prediletos”  e Retroficiente: 
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Acredito que os atraia pelo surrealismo, você saber que nunca 

experimentará tais situações no seu cotidiano. Sem contar que existem 

pessoas sádicas que curtem mesmo pela violência explícita e o sangue sem 

se importar muito com o significado de tudo. (Retroficiente) 

 

Retroficiente traz uma opinião marcante e incisiva em relação à violência contida 

nos jogos eletrônicos, utilizando como comparação a necessidade que algumas pessoas 

possuem de ficarem expostas às atrocidades propiciadas por esse tipo de jogo. Porém, além 

deste aspecto, o usuário realiza um processo comum em estudos de representações sociais: o 

jogador admite o lado sádico dos jogos eletrônicos, através da violência contida neles, 

entretanto, atribui esse sadismo aos outros jogadores, estando ele isento desta influência, 

aparentando estar vivendo em um paraíso, onde a violência soa como surreal. 

Mais uma fala explicita a necessidade da prática de jogos violentos, aqui, 

associada à afirmação da masculinidade, possivelmente como demonstração de poder. (Tony): 

“Acredito que sim. Pela frivolidade, principalmente. É o mais fácil de engolir [...]. É natural, 

eu acho, é um jeito de exercer aquela masculinidade tribal, sabe... Só que virtualmente...”   

Outro discurso referente à afirmação pessoal é trazido neste momento, no qual o 

jogador possivelmente associa o fato da maturidade e do crescimento do indivíduo apenas 

estar estabelecido quando o sujeito possui intimidade com a violência: 

 

Acredito que a culpa é principalmente da sociedade/mídia. É muito 

difundida a ideia do que é e o que não é legal, e ação/violência é uma das 

coisas [...]. É entretenimento para adultos. Isso, combinado com o fato de 

que jovens geralmente querem ser adultos, faz com que eles se interessem 

por esses tipos de jogos. (Script) 

 

Em um viés científico, de acordo com Gutiérrez, González e Colón-de Martí 

(2009) um estudo feito com 55 participantes na Espanha, 68.2% da amostra apresentou 

preferência por jogos eletrônicos de conteúdo violento. Os autores reforçam que esse dado é 

preocupante, tendo em vista que numerosos estudos concluíram que uma complexa interação 

e combinação de fatores aumentam as chances de adolescentes se tornarem adultos violentos 

(o que será discutido, através dos jogadores, na próxima subcategoria). E um desses fatores 

citados é a prática constante de jogos eletrônicos violentos.  

Um estudo semelhante na Turquia com 3.975 participantes revelou que a maior 

parte da amostra tem como preferência os jogos eletrônicos violentos, um fator relevante é 

que essa preferência é do sexo masculino (TAHIROGLU et al. 2008). Outra pesquisa, 
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realizada na Alemanha, revelou que entre os 830 participantes, a maioria deles também tomou 

como preferência os jogos eletrônicos violentos. Contudo, os pesquisadores revelaram que tal 

preferência está ligada diretamente a baixo nível educacional (porém, os dados da presente 

dissertação apontam o oposto), o que difere dos participantes de nível educacional mais 

elaborado, que possuem como preferência outros tipos de jogos (NIJE BIJVANK, KONIJN e 

BUSHMAN, 2011). Mathiak et al. (2011) aponta que jogadores com nível maior de 

agressividade preferem jogos com conteúdo violento, contudo, isso não muda a sua 

experiência de diversão e imersão no jogo em relação aos jogadores menos agressivos.  

Nota-se, com isso, que a preferência por jogos eletrônicos violentos é normalmente 

do sexo masculino e possui uma opinião e prática comum ao redor do mundo. Essa 

subcategoria incentiva uma abertura da próxima subcategoria, que engloba um dos pontos 

mais discutidos no campo dos jogos eletrônicos violentos. 

 

5.3.1.3 A influência do jogo eletrônico no comportamento violento é um mito? 

 

Esta subcategoria torna-se polêmica na medida em que revela uma divergência 

entre os usuários e a literatura pesquisada. Diversos teóricos sustentam que os jogos 

eletrônicos influenciam diretamente os comportamentos violentos, como visto no capítulo 

primeiro. Neste momento são trazidas algumas falas que corroboram com a hipótese de que 

isso, na opinião dos participantes desta pesquisa, é um mito: 

 

Olha, na minha época a gente jogava de tudo, via de tudo, fazia quase tudo, 

e não vejo ninguém indo matar alguém hoje em dia e ser perturbado por 

causa dos jogos que víamos antigamente. Hoje querem superproteger as 

crianças. Pensam que escondendo as coisas delas vão mantê-las com a 

cabeça no lugar. (Valoisbr) 

 

(Script): “Eu não acredito que violência em jogos influencia as pessoas a ponto de 

deixá-las violentas. Ao menos que alguém já esteja predisposto a isso, como alguns doentes 

mentais” . (Retroficiente): “[...] até hoje não vi ninguém com lança-chamas no meio do 

trânsito queimando todos, todo o exército acionado, helicópteros pra todo lado. Ou não vi, 

também, espinhas dorsais sendo arrancadas, alguém lutando no inferno etc” . (Tody): “Só 

porque jogava Counter-Strike quando era criança nunca tive vontade de pegar uma faca e 

sair matando todos” . Os quatro primeiros discursos revelam a ausência da possibilidade de 

que os jogos eletrônicos violentos possam influenciar os jogadores em condutas negativas. A 

próxima fala emite a mesma opinião, contudo, é feita uma ressalva: 
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Não acredito que os jogos sejam um impulsionador de comportamentos que 

imitem sua essência, mas tem um grande potencial de impressionar quem 

joga, o que pode ser danoso em alguns casos, principalmente em crianças. 

(Casimir) 

 

Apesar de os jogadores estarem emitindo discursos relevantes sobre esse 

importante tema, postulam variáveis questionáveis: o jogador deve ter uma doença mental 

prévia ou então a relação entre prática de jogos eletrônicos violentos e o comportamento 

violento deve ser linear. Será que é tão simples assim? Esquecem que a violência tem infinitas 

formas de se expressar. Além disso, as pessoas não costumam admitir que sejam 

influenciadas, principalmente de forma negativa. Mais uma vez vemos que a violência é 

atribuída ao outro, ao estranho; os usuários acabam por se eximir dela. 

Um artigo de Anderson (2003) revela diversos aspectos sobre esse debate. De 

acordo com o autor há uma forma de responder ao questionamento: se os jogos eletrônicos 

violentos aumentam a agressão, a taxa de crimes violentos nos Estados Unidos da América 

estaria aumentando ao invés de estar diminuindo. O pesquisador responde da seguinte forma: 

três pontuações deveriam ser verídicas para que este mito seja válido: (a) exposição à mídia 

violenta (incluindo jogos eletrônicos) está aumentando; (b) os crimes praticados por jovens 

estão diminuindo; (c) a violência nos jogos eletrônicos deve ser o único (ou o principal) fator 

que contribui para a violência societal. Anderson responde a cada um desses itens: (a) a 

primeira pontuação é provavelmente verídica; (b) a segunda não é verdadeira de acordo com 

dados nacionais de estudos sobre a violência entre jovens; (c) a terceira é completamente 

inválida. Portanto, mesmo considerando um paralelo entre o aumento da exposição à mídia 

violenta e da prática de crimes por jovens, considera que a violência na mídia é apenas um 

dos vários fatores que contribuem para a violência societal. Apesar disso, podemos considerar 

o argumento de Anderson como questionável, tendo em vista que ele não fundamenta a 

questão da influência da violência nos artefatos eletrônicos, necessitando de maiores 

aprofundamentos. 

Apesar de não haver uma resposta formada sobre a existência ou não desse 

possível mito, acreditamos ser primordial a inserção de debates sobre esse assunto no âmbito 

escolar e das universidades, tendo em vista os diversos paradoxos existentes sobre o tema da 

violência midiática (inclusive neste campo dos jogos eletrônicos). Em estudo feito por Njaine 

e Minayo (2003, p.133), as autoras apontaram que: 
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No que concerne à representação sobre o papel da mídia ficaram 

evidenciadas a importância da televisão no cotidiano dos adolescentes e 

jovens como fonte de informação e produção de sentidos e o conflito dos 

educadores em relação a esse meio tecnológico. Na percepção da maioria 

dos alunos e professores a mídia constitui um risco para a violência juvenil. 

Destacamos a necessidade de a escola trabalhar como mediadora na 

reflexão crítica dos conteúdos sobre a violência veiculados pelos meios de 

comunicação [...] para a discussão sobre esses meios. 

 

De qual lado, então, está o mito? A resposta é direta: há a necessidade de mais 

estudos, principalmente com a população brasileira, para podermos refutar ou confirmar tal 

hipótese, devido à escassez dessas informações no Brasil. Apesar disso, não buscamos ter 

uma afirmação absoluta, é impossível respondermos a este questionamento, tendo em vista 

que os estudos conhecidos mostram a violência como fenômeno influenciado por múltiplos 

fatores, não sendo possível chegar a respostas conclusivas para perguntas como estas. 

 

5.3.1.4 O aspecto da censura 

 

Como vimos, metade dos participantes acredita que os jogos eletrônicos violentos 

são os favoritos na prática pelos usuários. Anteriormente, no capítulo que trata sobre a 

censura dos jogos nos Estados Unidos da América, relatamos a existência de faixas etárias de 

acordo com o que cada jogo apresenta em seu conteúdo, discriminando por jogos “para todas 

as pessoas” até aqueles voltados exclusivamente para os adultos. Esses dois aspectos são 

interessantes, pois quatorze participantes posicionaram-se a favor da censura dos jogos 

eletrônicos. Além disso, dezessete apontam que utilizam jogos eletrônicos desde pequenos 

(veremos isso mais adiante) e que, desses jogos praticados na infância, a maioria deles possui 

conteúdo violento (alguns de violência explícita).  

A censura foi considerada uma subcategoria da categoria “violência” por estar 

inserida nela aspectos que são vinculados a um público específico, neste caso, conteúdos que 

não são próprios para uma determinada faixa etária, comumente jogos eletrônicos violentos. 

Além dessa questão, alguns participantes ainda pontuaram a importância da presença familiar 

na conduta de prática e obediência diante das regras de censura. (Homeless): “É uma postura 

interessante. Mas cabe aos pais vigiar o acesso dos filhos aos jogos mais violentos, assim 

como ao conteúdo pornográfico e violento na internet, bebidas alcoólicas e coisas afins” . 

(Garret): “É necessário, existem jogos com temática muito adulta que crianças de sete ou oito 

anos não deveriam ter contato ainda [...] mas isso cabe aos pais verificar se o jogo é bom ou 
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não para seus filhos, mas sem exageros também...”. (Trigow): “Acho importante. Dá aos pais 

uma ferramenta pra saber o que aquele jogo aborda” . 

 

Eu considero importante, portanto, que as classificações não proíbam um 

menor de jogar um jogo classificado como mais adulto, pois isso é 

responsabilidade dos pais. Jogos eletrônicos são feitos para diversos 

públicos, afinal, e acho que uma classificação etária ajuda aos jogadores e 

aos pais de menores a saberem quais jogos são mais adequados para qual 

público ou quais mais lhe interessam. (Script) 

 

Acreditamos que, apesar da maioria dos jogadores se posicionarem a favor da 

censura, eles delegam esse papel aos pais. Contudo, Script aponta para uma posição 

conciliadora, quando revela a censura como sendo necessária como referência para o controle 

dos pais. Vemos em mais uma fala a presença da família junto ao controle do uso de jogos 

eletrônicos: 

 
São como novelas, quando ainda são novos, os pais precisam prestar 

atenção, para que os jogos não sejam violentos ou agressivos demais, não 

vejo muita diferença quando colocam as faixas etárias, se os pais não 

derem estrutura com uma boa educação, eles jogam escondidos. 
(Yokonamura) 

 

O último discurso é relativamente cético quanto à censura nos jogos, porém, 

ressalta a ligação desse tema com a questão familiar. Os outros discursos relatam a 

importância da presença dos pais juntos aos filhos que utilizam jogos eletrônicos. O mesmo é 

demonstrado no próximo recorte de fala, contudo, enfatizando a ausência da família neste 

processo de controle de censura. Siegfried: “[...] os próprios pais nem ligam muito pra isso 

[...] tem certos tipos de jogos que não foram feitos para criança jogar, mas que estão ao 

alcance delas hoje e ninguém sabe as consequências que isso pode trazer” . 

Apesar da existência de um sistema de censura, há teóricos que são contrários ao 

sistema vigente. Huesmann (2010) critica a censura que indica que o jogo possui um 

“conteúdo inapropriado” por ferir o princípio de liberdade de expressão dos cidadãos. Já 

Thompson (2007) aponta que as classificações atuais não são claras e não apresentam o que o 

produto realmente oferece ao usuário. Ainda de acordo com a pesquisadora, é preciso que 

haja uma uniformização das categorias de censura.  

Esta subcategoria nos chama a atenção, mais uma vez, pela presença do discurso 

de que a censura deve ser exercida nos jogos eletrônicos. Contudo, nos questionamos: será 

que os mesmos participantes, que são, em sua maioria, adultos jovens, cumpriam a censura 
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dos jogos alguns anos atrás e passaram a jogar títulos específicos apenas quando ficaram 

maiores de idade? Existe a defesa de opinião, mas a prática pode se mostrar distinta daquilo 

que é dito. Outro importante aspecto merece ser comentado: em nossa realidade 

contemporânea, os pais e responsáveis possuem condições de controlar o que os seus filhos 

utilizam de tecnologia? Muitos pais trabalham e deixam seus filhos junto à cuidadores, estes 

últimos sem o poder de controlar o que as crianças usufruem, o que também é uma defasagem 

comum a estes pais. Nota-se, paralelamente, que tanto no modo contemporâneo de 

socialização dos filhos, quanto nos discursos aqui relatados, há a defesa do individualismo 

típico da ideologia liberal a qualquer custo. 

 

5.3.2 O jogo eletrônico como constituinte do sujeito 

 

Esta categoria enfatiza os aspectos dos jogos eletrônicos que são considerados 

constituintes do sujeito, o que pode interferir significativamente no seu processo de 

construção enquanto ser humano.  

 

5.3.2.1 O jogo eletrônico como presença desde a infância 

 

Foi mencionada anteriormente a quantidade significativa de participantes (17 entre 

20) que praticam jogos eletrônicos desde a infância. De acordo com Ramos (2006), os jogos 

eletrônicos exercem um papel importante na construção das regras e valores sociais na 

infância. Aqui veremos alguns recortes de falas desses usuários. (Homeless): “Há quinze 

anos, no mínimo... Eu tinha em torno de quatro, cinco anos. O ambiente foi propício, pois, 

antes mesmo de nascer o meu pai possuía um Atari” . (Garret): “Eu jogo videogame desde 

muito novo, quando meu pai me deu um Dynavision e depois um Mega Drive. Não sei 

exatamente quanto tempo faz, mas já deve fazer quase vinte anos”. (Valoisbr): “Meu 

principal lazer desde pequeno foi videogame. Não sei o que me fez me atrair mais por jogos 

do que outras pessoas, mas eu jogo desde que me entendo por gente” . (Siegfried): “Rapaz, faz 

muito tempo. Era criança, por volta dos oito ou nove anos, eu creio. Então faz mais de 15 

anos. Lembro que jogava Master System na casa de um primo meu...” .  

 

O videogame foi algo que realmente marcou minha infância, precisamente 

o Nintendo 64. E são várias as lembranças que me remetem àquele tempo: 

desde ficar emperrado em alguma fase e ter que apelar pros “detonados”, 
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da dificuldade de passar de algum chefe, das trilhas sonoras marcantes, até 

o momento final em que zeramos o jogo. (Magodogame) 

 

Os relatos revelam que os jogadores cresceram junto aos jogos eletrônicos, e 

podem influenciar também em outras práticas dos participantes, não necessariamente 

relacionadas à violência. Dill e Dill (1998), por exemplo, pontuam que adultos que jogam 

desde a infância podem apresentar melhores reflexos e interação entre o campo visual e ação 

motora do que os que começaram a jogar mais tarde, contudo, mais dados precisam ser 

debatidos para confirmar esta hipótese.  

Entretanto, deve-se chamar a atenção para alguns detalhes. A influência dos pais 

no acesso de seus filhos em relação a esses jogos. Pode ser ressaltado também que os 

jogadores, apesar de mencionarem que os jogos eletrônicos auxiliam no desenvolvimento de 

seus reflexos (tendo em vista ser um tipo de aprendizagem), excluem o aspecto de que esses 

mesmos jogos também possam influenciar em comportamentos violentos, o que pode revelar 

uma possível contradição em suas falas. Ou seja, pode-se refletir sobre o fato de esses 

argumentos priorizarem as capacidades relacionadas ao desenvolvimento motor em 

detrimento das capacidades ligadas às relações interpessoais. 

 

5.3.2.2 O jogo eletrônico como possibilidade de interações 

 

Antes de trazer os recortes de fala desta subcategoria, é interessante pontuar, 

brevemente, a opinião de todos os jogadores em relação à preferência por jogar sozinhos, com 

outras pessoas ou ambos. Apenas um participante afirmou gostar de jogar apenas sozinho, 

seis afirmam gostar das duas modalidades e treze confirmaram que têm como preferência 

jogar com outras pessoas, enfatizando o relacionamento com outros jogadores no mundo on-

line (através da internet principalmente) ou presencialmente, quando convidam amigos para 

jogarem em suas casas. (Dark_Tyrael): “Não somente gosto de jogar, mas de também ver 

meus amigos ou namorada jogando. Digamos que enquanto jogar em companhia te traz boas 

horas de gargalhadas e interatividade” . (Tony): “[...] acho que com outras pessoas. A 

interação é divertida tanto in-game quanto out-game se torna mais complexa, e interessante” . 

Isto contradiz muitos discursos teóricos sobre a possibilidade de a prática de jogos eletrônicos 

prejudicar os relacionamentos interpessoais. Os participantes mostram uma preferência por 

situações de interação, tanto no mundo eletrônico quanto no virtual. 

Meira (2003) possui uma visão diferente do que é colocado pelos participantes, 

quando comenta que a automatização que rege os jogos eletrônicos apresenta efeitos de 
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apagamento do tecido social que se construiria em presença. Contudo, essa afirmação não é 

confirmada pelos participantes do presente estudo, que relatam o oposto: os jogos eletrônicos 

tornam-se verdadeiros instrumentos de socialização e, muitas vezes, presencial: 

 

Eles também foram uma forma de eu socializar com outras pessoas de 

maneira mais fácil, pois quando se está jogando junto, as pessoas acabam 

se esquecendo de diferenças ou expectativas sociais, por estarem focadas 

em unir forças para completar os objetivos de um jogo. (Script) 

 

Ainda há jogadores que consideram que o desafio é maior quando jogam com 

pessoas reais em relação à inteligência artificial do jogo: 

 
[...] é melhor com outras pessoas. Porque eu curto muitos jogos 

cooperativos, e querendo ou não lidar com pessoas reais é um desafio 

muito maior que lidar com inteligência artificial... O jogo fica mais 

próximo da realidade quanto ao desafio estratégico, intelectual e motor às 

vezes. (Casimir) 

 

(Reis): “Jogar com as outras pessoas. É mais dinâmico, porque nunca uma 

máquina vai superar uma pessoa na criatividade de movimentos e na imprevisibilidade” . 

(DuCaster): “Com outras pessoas, pois aumenta a dificuldade e torna mais atrativo as 

disputas que se fosse por inteligência artificial” . (Retroficiente): “Definitivamente com outras 

pessoas. Você acostuma a jogar com a máquina, perde aquele lance da competitividade. Já 

jogando com várias pessoas, cada jogo é único!”. Esses dados são relevantes, pois confirmam 

a necessidade de se investigar a visão dos usuários sobre os jogos eletrônicos. As falas 

contradizem o estereótipo do jogador solitário em seu quarto, presente comumente no 

imaginário daqueles que não utilizam essa tecnologia. Talvez esse estereótipo seja 

influenciado pela valorização moral dos comportamentos de cooperação e não de competição. 

Mas, como visto nas falas dos participantes, cabe pontuar de que não podemos considerar que 

esse aspecto seja negativo, principalmente quando se trata de um jogo. Em jogos de tiro, 

como o Counter Strike, para que haja interação é necessário que se formem equipes para 

jogarem entre si; em outros títulos, pode-se jogar indivíduo versus indivíduo, como jogos 

eletrônicos de luta. Além disso, como vimos acima, essas práticas podem ajudar na auto-

afirmação dos sujeitos. 

No entanto, Medeiros e Severiano (2008) apresentam uma visão pessimista em 

relação a essa questão, quando revelam que há uma preocupação em algumas características 

do perfil multifacetado do jovem contemporâneo. Segundo os pesquisadores, esse perfil se 
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revela através de jovens audazes e dinâmicos, que estão intimamente ligados a uma nova 

linguagem informatizada, mas que apesar de se relacionar com os outros de forma 

extremamente flexível, é indiferente às críticas do outro, é autocentrado e conhece poucos 

limites para os seus desejos.  

Cabe uma ressalva, entretanto, nesta subcategoria, quando é salientado que, em 

diversos momentos, os usuários apresentam um discurso oposto ao que é colocado pelo meio 

científico. Esse paradoxo precisa ser investigado de forma mais aprofundada, pois pode 

suscitar a curiosidade de diversos pesquisadores para debruçar-se sobre esse tema. É digno de 

apreciação verificar um discurso do senso comum que, por diversas vezes, desbota daquilo 

que é posto pelo meio científico. Esse grupo, que pratica jogos eletrônicos de forma 

individual ou grupal, pode ser chamado de gamers, por possuírem características 

idiossincráticas, o que constitui um grupo específico, com regras próprias, contudo, possíveis 

de mudanças e adaptações.  

 

5.3.2.3 O jogo eletrônico como influência no modo de ser do sujeito 

 

Essa subcategoria apresenta a questão de que o jogo eletrônico está intimamente 

ligado na forma de o indivíduo se constituir. Algumas falas ilustram esse aspecto. (Tony): 

“Sim, porque eu acho que é um ciclo vicioso, sabe? Você consome coisas que você gosta, e 

essas coisas influenciam quem você é” . (Homeless): “Assim como o meu modo de agir é 

refletido no jogo, o jogo reflete na minha forma de agir” . Neste momento, dois usuários 

admitem a existência da influência do jogo eletrônico em seu comportamento, contudo, não 

mencionam aqui quais são esses aspectos, apontando uma visão mais global. Entretanto, 

podemos ver mais adiante, em outra fala, uma consideração diferente sobre esse tipo de 

influência. Rhygo traz um elemento inédito até então, que é o altruísmo dos heróis como 

modelo de comportamento, o que é o oposto da relação de competição com o outro. Podemos 

utilizar essa próxima fala como referência para ilustrar que se os heróis são considerados uma 

influência, a violência também não pode ser considerada desta mesma forma? Os jogadores 

podem, então, selecionar aquilo que os influencia ou não?  

 

Acredito sim, jogos contam histórias e eu cresci participando delas. Aonde 

heróis tratavam todos muito bem e a luta por um mundo melhor era muito 

importante. Os jogos me ajudaram a criar uma mente mais aberta e sempre 

pensando em varias possibilidades. (Rhygo) 
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Se você realmente gosta de jogos pode mudar seu jeito de ser. Você termina 

se identificando com um grupo de pessoas diferente e isso muda tudo. Acho 

que tudo influencia. Acho que sim, mas pra mudar realmente a essência de 

uma pessoa deve ser algo muito forte, até além do que eu. (Valoisbr) 

 

Medeiros e Severiano (2008) comentam que é possível que a indústria cultural 

interfira na produção de uma consciência crítica. Contudo, para além desse aspecto, os 

participantes apontam uma dimensão ainda maior sobre a prática dos jogos eletrônicos. 

Segundo esses jogadores, os jogos eletrônicos possibilitam o desenvolvimento de diversas 

habilidades. Além disso, interferem diretamente no estado de humor do usuário e em uma 

parte do caráter que o jogador constrói e solidifica na vida adulta. 

É visto nesta subcategoria que o discurso é, em sua maioria, compartilhado pelo 

outro participante, o que sugere uma relativa homogeneidade, ainda que seja necessário 

investigar esses mesmos dados através de uma população feminina maior e com outros níveis 

de escolaridade e até mesmo de distintas classes sociais. As representações também podem 

ser diferentes de acordo com a faixa etária dos usuários. Em suma, há diversas formas de 

explorar essa temática, as opções são diversas.  

 

5.3.3 Funções dos jogos eletrônicos 

 

A última categoria retrata funções específicas que os jogos eletrônicos permitem 

ao usuário, as subcategorias formadas foram: diversão, aprendizagem e, por fim, o processo 

de catarse. 

 

5.3.3.1 Jogos eletrônicos como diversão 

 

Assim como na associação livre, nas entrevistas os usuários ressaltam o aspecto 

lúdico dos jogos eletrônicos. Trouxemos alguns recortes de falas, neste momento, tendo em 

vista que muitos responderam apenas com a palavra “diversão”, o que tornaria o texto 

cansativo. (Tony): “A primária é diversão, mas tem outras, como inspiração, 

deslumbramento mesmo, imersão...”. (Trigow): “Acho que acima de tudo ter bons momentos 

de diversão” . (Magodogame): “O que atraiu nos videogames foi a diversão [...] posso dizer 

que minha experiência com videogames tem sido divertida até então, e espero nunca 

abandonar esse hobbie”. No discurso de Tony observa-se a palavra “inspiração”, que 

podemos relacioná-la como uma pista para a influência dos jogos eletrônicos como uma 
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forma de ser. Como sabemos, o aspecto lúdico é importante constituinte do ser humano. 

Atrelado ao âmbito da diversão, outros aspectos são trabalhados através da prática dos jogos 

eletrônicos, o que pode ser demonstrado na próxima subcategoria de análise. 

 

5.3.3.2 Jogos eletrônicos como modelos de aprendizagem 

 

O processo de globalização trouxe diversas mudanças societais. No campo dos 

jogos eletrônicos, é relatado pelos participantes, o aperfeiçoamento ou mesmo a aprendizagem 

do inglês através deste usufruto. Além disso, é citada a questão do pensamento racional e 

lógico, senso de organização, resolução de problemas e até o conceito de amizade. 

Pontuamos, com isso, mais uma vez, que esses processos podem ser considerados verdadeiros 

constituintes de representações sociais, tendo em vista que influenciam diretamente na prática 

dos jogadores, em detrimento do discurso sobre a violência, que possui um caráter muito mais 

subliminar. A aprendizagem vai desde a língua inglesa: 

 

O meu interesse por eles fez com que eu procurasse entendê-los melhor, o 

que me motivou a estudar inglês e fez com que eu aprendesse essa língua 

estrangeira rapidamente. Também me fez aprender sobre alguns aspectos 

culturais distintos e me fez ter mais agilidade em alguns aspectos. (Script) 

 

À questão de formação de equipes e resolução de problemas: 

 

Quando eu jogava Lineage 2, tínhamos uma equipe onde cada um tinha sua 

função específica, e sempre ganhávamos campeonatos com nossa 

organização... Trago muito dessa experiência no meu trabalho atualmente. 
(DuCaster) 

 
Mesmo os jogos de estratégias que adoro são meio complicados de pensar 

numa forma direta de aplicá-los, porém acredito que ganhei muita 

capacidade de resolução de problemas e de pensar em diversas soluções 

em decorrência desse modelo de jogo que sempre gostei bastante. 
(Siegfried) 

 

Neste aspecto podemos observar que os jogadores aprenderam ou aperfeiçoaram a 

língua inglesa e a questão da interação em grupos para resolver questões específicas. Se esses 

fatores podem ser considerados como influência dos jogos eletrônicos, como não pensar, 

novamente, que a violência também seja um fator de influência? A maioria esmagadora dos 

jogos eletrônicos ainda está em inglês, independentemente do gênero. E, cabe salientar, que os 

títulos que envolvem violência, muitas vezes, utiliza-se tanto de elementos textuais longos (o 
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que motiva a aprendizagem do inglês), como a formação de equipes (nos jogos de tiros, como 

visto anteriormente). Por fim, temos mais um modelo de aprendizagem que os jogos 

eletrônicos propiciam segundo outro jogador, que, além da aprendizagem da língua inglesa, é 

a formação de conceitos sobre laços sociais: 

 

O meu conceito de amizade foi herdado de um jogo chamado Grim 

Fandango. Mas este é o único caso, pois, este jogo difere daquilo que 

entendemos como “jogos eletrônicos”. Haveria um segundo caso, o jogo se 

chama Tibia, em que eu pratiquei bastante a língua inglesa e entrei em 

contato com pessoas de todos os lugares do mundo, pessoas reais, já que é 

um MMORPG. (Homeless) 

 

Neste último discurso vemos um novo elemento na análise dos dados deste 

capítulo, que é o conceito de amizade, considerando que os outros usuários se referem 

estritamente a aspectos cognitivos e não afetivos na questão da aprendizagem. O jogo Grim 

Fandango, que também foi jogado por este mestrando, é um título de aventura, que envolve 

personagens que necessitam formar laços fortes de amizade para resolver desafios. No mesmo 

game somos colocados diante de experiências comuns aos seres humanos, tais como o amor, 

ódio, traição, inveja, trapaça, dentre outros. Apesar de o jogo ser vivenciado no mundo dos 

mortos, é um título que pode ser jogado por diversas faixas etárias. Ainda assim, o usuário 

Homeless seleciona elementos específicos em detrimento da violência, tendo em vista que, 

em Grim Fandango, mesmo alguns personagens já estando mortos, eles podem morrer 

novamente
19

. 

Observa-se, por fim, o quanto é constante a contradição no discurso dos jogadores. 

Se os jogos influenciam em diversos aspectos, por que não influenciam no que se refere à 

violência? Mais uma vez observa-se a negação deste conteúdo nos jogos eletrônicos. E, como 

visto, este é um discurso comum entre os jogadores, no qual negam a existência dessa 

possibilidade sempre que possível, ou, quando ela existe, sugerem que quem pode ser 

influenciado é o outro, não o próprio participante. Observa-se, aqui, também, o processo de 

objetivação, quando o jogador traz do subjetivo (o mundo virtual) o conteúdo para a prática 

cotidiana (real). 

 

5.3.3.3 Jogos eletrônicos como catarse 

                                                 
19

 O jogo não explica o que acontece quando alguém morre pela segunda vez, não cita a existência de 

mais um mundo além daquele ou se vai para o paraíso ou para o inferno, que são lugares falados 

dentro deste título, o que possui um caráter perturbador para crianças, tendo em vista que depois da 

morte pode-se estar diante do vazio. 
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Alves, Clua e Dazzi (2008) comentam que, na Grécia antiga, o termo catarse era 

compreendido como o despertar de eleos (piedade) e phobos (temor) pela ação representativa 

(a tragédia). Seria, então, um processo de identificação, acarretando uma economia de afetos, 

em um estado de purificação do ser (calma). Zanolla (2009) sugere que, historicamente, o 

jogo reflete costumes, padrões referentes à organização societária e cultural, possibilitando o 

fenômeno da catarse. No campo dos jogos eletrônicos, ainda de acordo com Alves (2003): 

 

A violência vende por favorecer um efeito terapêutico, possibilitando aos 

sujeitos uma catarse, na medida em que canalizam os seus medos, desejos e 

frustrações no outro, identificando-se ora com o vencedor ou perdedor das 

batalhas. Visto desta forma, a violência passa a ser considerada de forma 

construtiva, como motor propulsor do desenvolvimento. Nesse sentido, os 

jogos se constituem em espaços de elaboração de conflitos, medos e 

angústias (p.441). 

 

Através das falas dos participantes podemos identificar indícios de tal fenômeno: 

 

(Trigow): “Acredito que seja uma maneira de se extravasar a agressividade. E 

uma maneira saudável de se viver isso é através dos jogos” . (Retroficiente): “O principal 

sentido, creio eu, é funcionar como uma válvula de escape, proporcionar uma experiência 

única, surreal e, muitas vezes, até divertida, se for uma matança de zumbis, por exemplo” . 

(Dark23): “Justamente porque trabalha com o lado de diversão com a pessoa, como uma 

válvula de escape para vencer o estresse do cotidiano” . (Magodogame): “[...] uma grande 

parcela dos jogadores buscam em um jogo algo que os distancia da sua realidade ou algo 

que você não vai se pegar fazendo na vida real” . (Reis): “[...] vamos assumir que tem pessoas 

que usam os jogos violentos para liberar uma vontade interna [...]” . 

 

Eu acho que eu jogo videogames hoje em dia pela diversão que eles 

proporcionam, e por escapismo, por eles me permitirem esquecer um pouco 

a vida real, se afastar temporariamente dos problemas. Os jogos têm uma 

capacidade de imersão incrível. Depois de um dia cansativo, jogar um jogo 

relaxante pode ser uma ótima forma de aliviar estresse e recuperar o 

humor. (Script) 

 

Alves (2003) aponta que, os jogos eletrônicos, muito mais do que geradores, são 

catalisadores de uma violência individual e social e assumem um papel positivo na regulação 

da sociedade atual. Essa afirmação está presente nas diversas falas vistas nesta subcategoria. 

Entretanto, Dill e Dill (1998) apontam que os autores que propõem que os jogos eletrônicos 
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violentos possuem um efeito catártico podem estar falhando em seus posicionamentos. A 

hipótese da agressão como catarse não é suportada nos Estados Unidos da América, tendo em 

vista, segundo os pesquisadores, o caráter provisório do efeito da catarse, sendo dissipado 

depois de um curto tempo na prática de um jogo eletrônico violento. Não apontamos, com 

isso, que o conceito da catarse está incorreto, entretanto, atentamos novamente à possibilidade 

que norteou este capítulo de que os jogadores podem estar justificando a prática de jogos 

eletrônicos violentos através do fenômeno da catarse. 

Temos a impressão, então, de que os jogadores pontuam a catarse como uma 

forma de evitar a violência. No entanto, agredir violentamente outra pessoa (na vida real ou 

virtual) pode ter um efeito catártico. Portanto, seu efeito catártico não diminui os efeitos 

nocivos da violência na sociedade. Como foi visto na conceituação da violência, o seu 

problema não é se ela faz bem ou mal a quem a pratica, mas como ela afeta as outras pessoas. 

Nesse aspecto, seu efeito catártico não faz diferença. O que achamos mais relevante pontuar é 

que, mais uma vez, os jogadores só estão enxergando o seu lado da questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo primário investigar as representações sociais 

em relação à violência contida nos jogos eletrônicos. Acreditamos que conseguimos alcançar 

este objetivo de uma forma não tão explícita quanto esperávamos. Partimos da hipótese de 

que haveriam representações sociais possivelmente evidenciadas na análise dos dados, sendo 

o tema da violência constantemente retratado. Contudo, observou-se justamente o oposto, 

tendo a violência permitido aos jogadores um papel mais voltado para a catarse e a diversão 

ao invés de uma relação de influência no comportamento ou cognição do usuário, ainda que, 

como visto anteriormente, a catarse e a diversão poderem estar diretamente relacionadas à 

violência, servindo como uma das justificativas para a prática com títulos de conteúdo 

violento.  

O tema mais retratado na dissertação, através do discurso dos jogadores ou mesmo 

através das palavras mais importantes que emergiram na técnica da associação livre foi o 

caráter da diversão. Entretanto, para diversos usuários, agredir os outros pode ser algo 

divertido. É necessário refletirmos que, assim como na questão da catarse, classificar um jogo 

como divertido não implica que ele não possa influenciar em comportamentos violentos. 

Tendo em vista que o aspecto lúdico influencia na aprendizagem, outro aspecto que foi visto 

durante a dissertação, se um conteúdo violento é apresentado de forma lúdica, ele não teria 

mais chances de ser absorvido pelo usuário? 

Mas será que, com os dados encontrados, podemos considerar que não há uma 

representação social de violência? A resposta é: não. No discurso dos jogadores, pertencente 

ao âmbito do senso comum, a questão da violência esteve frequentemente vinculada à 

chamada zona muda das representações sociais (ABRIC, 2005). Os jogadores podem não 

perceber que falam sobre violência, por este discurso não ser explícito, mas ela se encontra 

bem ali, em um viés não manifestado explicitamente, mas que está presente. E, esse mesmo 

ponto, não tão em evidência, é formador de práticas, de condutas, de ações destes jogadores 

que, assim como mencionado por Alves (2003) pertencem a uma geração chamada de 

screenagers. Da mesma forma que os participantes apontam que os jogos podem estar 

influenciando em diversos modelos de aprendizagem, preferem ignorar que uma das várias 

influências possíveis é a questão da violência. 

O capítulo das sinopses permitiu-nos tecer algumas considerações importantes em 

relação às representações sociais sobre a violência contida nos jogos eletrônicos 
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contemporâneos. Através da análise realizada pelo software ALCESTE foi observado que a 

questão da violência não foi expressada de forma direta pelas sinopses. Em poucos momentos 

foi possível relatar representações que envolvessem diretamente a violência, mas, ao 

contrário, aspectos que envolveram a movimentação, a disputa e a diversão, o que pode ser 

uma forma de se referir à violência apelando para eufemismos, como no caso de que alguém 

que vá assistir a um filme de ação no cinema saber que ele apresentará conteúdo de violência 

explícita em vários momentos. Entretanto, é importante salientar que o objetivo do trabalho 

não foi buscar diretamente as representações sociais de violência, mas verificar se nas 

representações que são feitas dos jogos eletrônicos há uma associação entre eles e a violência. 

O estudo que se deteve na análise dos questionários e da técnica da associação 

livre possibilitou interpretações semelhantes à análise das sinopses. A principal interseção foi 

que, através da técnica da associação livre, foram achados muito mais termos vinculados ao 

aspecto da diversão do que conteúdos de violência explícita e, este último ponto, não foi 

abordado com frequência pelos participantes no presente estudo.  

Os resultados da análise das entrevistas foram bastante significativos e 

diversificados, podendo ser considerados como os mais relevantes desta dissertação, já que foi 

o instrumento que fez referência ao conteúdo violento dos jogos. Neste momento pudemos 

nos debruçar sobre as formas de significação dos usuários de jogos eletrônicos que, no 

presente estudo, atingiu um número de vinte participantes. Através da análise de conteúdo de 

Bardin (2000), foi possível construir categorias e subcategorias significativas. Nesse momento 

foi possível abarcar com mais detalhes a temática da violência, possivelmente por estarmos 

questionando constantemente os participantes a refletirem e responderem, durante as 

entrevistas, sobre este tema. E, como supomos, estes discursos foram distintos entre os 

participantes, o que é reforçado na fala de Porto (2006), quando comentam que aquilo que os 

atores sociais nomeiam como violência varia segundo as representações que estes se fazem do 

fenômeno. Podemos pontuar, então, semelhante ao capítulo das sinopses e dos questionários, 

que a violência é representada através da diversão e da catarse, ainda que ambos os aspectos 

possam servir como justificativas para a prática da violência nos jogos eletrônicos. 

Os discursos referentes à violência detiveram-se em diversos aspectos: desde a 

possibilidade de influência dos jogos eletrônicos no comportamento de crianças que praticam 

jogos eletrônicos violentos e, simultaneamente, não possuem apoio ou direcionamento correto 

por parte dos pais, até a questão de que os jogos funcionam como verdadeiros meios de 

catarse (um dos possíveis sentidos atribuídos à violência). Também foram relatadas 

informações referentes à relação intrínseca entre a violência nos jogos eletrônicos e a 
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violência na sociedade. Acreditamos que este é um tópico a ser aprofundado em estudos 

futuros, considerando a grande dificuldade de chegar a resultados conclusivos. A censura foi 

outro tema relevante que emergiu nas falas dos participantes, também necessitando de uma 

pesquisa específica para esta subcategoria. Os participantes, apesar de reconhecerem de algum 

modo a má influência dos conteúdos violentos, principalmente nas crianças, atribuem a 

responsabilidade de controle apenas aos pais, desconsiderando o Estado e a sociedade civil. 

Os participantes revelaram que os jogos eletrônicos os acompanham desde a 

infância, o que pode ser considerado um fator relevante no crescimento, maturação e 

estruturação da personalidade dos usuários. Em suma, conclui-se que esta é uma possibilidade 

de formação de representações sociais, tendo em vista que os jogos eletrônicos constituem o 

sujeito, os diferenciando, significativamente, de outras gerações que não tiveram contato tão 

íntimo com a tecnologia como a atual. Além disso, os jogos eletrônicos estão vinculados à 

manutenção de laços construídos com amigos, o que indica a construção de um grupo 

estabelecido de forma sólida, os chamados gamers. Essa configuração tão específica é 

suficiente para suscitarmos a existência de representações sociais, tendo em vista que ao 

longo do desenvolvimento do sujeito ele vai construindo conceitos através da sua vivência 

com os jogos eletrônicos em relação à violência societal. 

As últimas subcategorias refletiram outros tópicos do mundo dos jogos 

eletrônicos, como o aspecto da catarse, a possibilidade dos jogos serem instrumentos de 

aprendizagem, o que não é surpresa, tendo em vista a existência de colégios em solo 

estrangeiro e alguns no Brasil, ainda em caráter experimental neste último, que utilizam os 

jogos eletrônicos como formas de ensinarem conteúdos vinculados ao período colegial. E, por 

fim, mais uma vez a temática da diversão é expressa pelos participantes, um fenômeno 

comum em grande parte da dissertação. 

Os três últimos capítulos, juntos, formam um quadro que pode ser interpretado de 

diversas formas. Observou-se, constantemente, a temática da violência durante a dissertação, 

porém, ela esteve intimamente vinculada à zona periférica ou então à própria zona muda das 

representações sociais. Acreditamos que esta interseção esteve presente em todos os capítulos. 

Há, então, uma expressão sobre a violência nos três momentos de análise no presente estudo, 

seja através das sinopses, da técnica da associação livre ou das entrevistas. Além disso, é 

necessário considerar que se tratou de uma amostra com usuários esclarecidos e que possuem 

consciência de que a violência é algo considerado socialmente inadequado, ou seja, 

politicamente incorreto. Mesmo assim, os participantes deixaram claro que o conteúdo 

violento é um critério de escolha dos jogos eletrônicos por eles praticados. Não se pode 
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considerar, de forma direta, que a prática de jogos eletrônicos de conteúdo violento possa 

levar a comportamentos violentos ou desajustes cognitivos. Entretanto, se os usuários 

apontam que são influenciados pelos jogos eletrônicos das mais diversas formas, por qual 

razão os aspectos violentos não estariam inclusos como uma das influências? Nos três 

capítulos observamos constantemente a fuga dessa questão, seja através das sinopses, da 

técnica da associação livre ou das entrevistas.  

Todos os objetivos da dissertação foram alcançados, ainda que não possamos 

trazer respostas conclusivas, visto que o tema é complexo e polissêmico. De fato, o que 

pretendemos foi explorar as possibilidades de uma análise feita do ponto de vista dos 

jogadores e poder contribuir para compreender o fenômeno da violência social, tendo em vista 

que a violência é justificada nos jogos eletrônicos através de outros fatores, que, como 

suspeitamos, estão camuflando um dos significados reais da sua prática, que é a própria 

violência. 

Por fim, acreditamos que este trabalho é apenas uma gota em um imenso mar de 

possibilidades que a Teoria das Representações Sociais proporciona ao investigador. A 

temática da violência nos jogos eletrônicos não se encerra aqui, claro. Este estudo possui 

como um de seus fundamentos suscitar questionamentos, dúvidas e até uma angústia com 

poder de mobilização para que novos pesquisadores possam aprofundar suas hipóteses de 

outras formas, com caminhos distintos. Dessa forma pode-se contribuir para o crescimento da 

ciência e a ascensão cada vez mais notável da Psicologia Social e de todas as possibilidades 

que este campo proporciona.  

Não foi um estudo fácil, em diversos momentos nos encontramos desafiados em 

associar o que era visto empiricamente e associar esses dados com as teorias existentes. Como 

dito, a Teoria das Representações Sociais fornece importantes subsídios para estudarmos esta 

temática, entretanto, este é um assunto que, infelizmente, ainda carece de maiores estudos, 

principalmente na área da Psicologia. Poucas pesquisas acabam por retratar a importância que 

os jogos eletrônicos possuem na constituição do sujeito. Assim como visto nas entrevistas, 

muitos jogadores consideram esse artefato tecnológico como um alicerce em sua vida, 

fornecendo, em diversos momentos, resoluções para problemas, aprendizagem de uma língua 

estrangeira e mesmo influenciando diretamente no poder de criações e manutenções de 

vínculos. Por isso, como não pesquisar o mundo dos jogos eletrônicos e seu papel na vida das 

pessoas que deles usufrui?  
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CURSO DE MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nº da aprovação no comitê de Ética em Pesquisa: 410/10 

Contato com o Comitê de Ética: Av. Prof. Moraes Rego s/n - Cidade Universitária, Recife 

– PE – CEP: 50670-901, Tel: 21268588 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

Pesquisadores Responsáveis: Igor Lemos (8771.2053) e Raimundo Gouveia (8698.7906) 

Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235-Cidade Universitária, Recife-PE – CEP: 50670-901 

E-mail: Igor Lemos (igorlemos87@hotmail.com) e Raimundo (raigouveia@yahoo.com.br) 

 

Título do projeto: Representações sociais de jovens sobre a violência em jogos virtuais 

 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça aos 

pesquisadores que expliquem as palavras ou informações não compreendidas completamente. 

 

1) Introdução:  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre jogos virtuais. Se decidir 

participar dela, é importante que leia as informações que serão aqui descritas sobre sua 

participação. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não terá nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou 

com a instituição. Em caso de você decidir retirar-se do estudo, deverá notificar ao 

pesquisador. É preciso entender a natureza e os riscos da sua participação e dar seu 

consentimento livre e esclarecido por escrito. 

 

2) Objetivo:  

Investigar as representações sociais de jovens sobre a violência contida nos jogos virtuais. 

 

3) Procedimento: 

Sua participação envolve o preenchimento de questionário, objetivando com isso 

compreender o perfil dos jovens praticantes de jogos virtuais; entrevista e técnica da 

associação livre. Contudo, você poder estar fazendo parte da amostragem que não irá realizar 

o questionário e a técnica da associação livre ou a entrevista. Ao ser convidado, já foi lhe dito 

qual seria a sua contribuição com esse estudo. 

 

4) Riscos e desconfortos: 

Há uma possibilidade de ocorrer algum desconforto de ordem emocional em relação ao tema 

abordado em alguns participantes do projeto durante a realização da coleta de dados. 

 

5) Benefícios: 

Vários benefícios podem advir de sua participação tal como a abertura de espaços para a 

discussão da temática dos jogos virtuais, conhecer a forma de significação dos usuários sobre 

a violência contida nos jogos e investigar o perfil dos usuários de jogos virtuais. 
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6) Custos e reembolso: 

Sua participação no estudo não acarretará nenhum gasto para você. Informamos que, 

também, você não receberá pagamento pela sua participação. 

 

7) Caráter confidencial dos registros: 

Os pesquisadores se comprometem a manter em absoluto sigilo todos os dados de caráter 

estritamente pessoal e aqueles integrantes de sua identidade específica. Os dados revelados 

por você serão processados, integrados aos dados dos demais pesquisados, considerados e 

analisados em conjunto para efeito de estudos e discussões científicas. Isso significa que você 

não será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de 

publicação científica ou educativa. 

 

8) Declaração de consentimento: 

Li ou alguém leu pra mim as informações contidas nesse documento antes de assinar esse 

termo de consentimento. Declaro que fui informado das inconveniências, riscos e benefícios 

que podem vir a ocorrer em consequência da pesquisa. Declaro que tive tempo suficiente 

para ler e entender as informações acima. Declaro, também, que toda a linguagem técnica 

utilizada na descrição desse estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi 

respostas para todas as minhas dúvidas. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo 

em qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. Dou meu 

consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar como voluntário 

(a), deste estudo. 

 

________________________________                                 _______________________ 

             Assinatura do participante                                                      Local e data 

 

_________________________________ 

             EM LETRA DE FÔRMA 

 

 

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. Tenho bastante clareza 

que o participante recebeu todas as informações necessárias, que foram fornecidas em 

linguagem adequada e compreensível e que ele (a) as compreendeu. 

 

 
________________________________                     _______________________ 

             Assinatura do pesquisador                                         Local e data 

 

________________________________                     _______________________ 

             Assinatura do pesquisador                                           Local e data 

 

________________________________                     _______________________ 

             Assinatura da testemunha 1                                         Local e data 

 

________________________________                     _______________________ 

             Assinatura da testemunha 2                                        Local e data 
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ANEXO B 

 

Roteiro de entrevista 

Dados sócio-demográficos 

Nickname: 

Idade: 

Sexo:  

Estado civil: 

Escolaridade: 

 

1. Quais são os tipos de lazer que você prefere? Qual a razão dessas escolhas? 

 

2. Atualmente, qual o seu contato com as tecnologias vigentes (internet, videogame, 

celulares, etc)? 

 

3. Há quanto tempo você começou a jogar jogos eletrônicos? Naquela época, o que o(a) 

atraiu para essa atividade? Quais os jogos que mais despertaram seu interesse? 

  

4. Como você descreveria a sua experiência com os jogos eletrônicos? 

 

5. Você prefere jogar sozinho ou com outras pessoas? 

 

6. Quais são os tipos de jogos eletrônicos que mais lhe atraem atualmente e qual a razão? 

 

7. Qual a sua motivação para buscar os jogos eletrônicos atualmente? 

 

8. Como você se sente após uma seção de jogos eletrônicos? 

 

9. Você já utilizou algum jogo eletrônico como referência para resolver algum problema 

do mundo real? 

 

10. Qual sua opinião sobre a existência de um sistema de classificação por faixas etárias 

para os jogos eletrônicos? 
 

11. Você acredita que os jogos eletrônicos exercem alguma influência no seu modo de 

pensar e de agir? Com que intensidade? 
 

12. Em sua opinião, os jogos eletrônicos com conteúdos considerados mais violentos são 

os preferidos pelos jovens? Por qual razão? 

 

13. Qual seria, para você, o significado da palavra “violência”? 

  

14. De que forma você considera um jogo eletrônico como sendo violento?  

 

15. Quais os sentidos que você atribui à violência contida nos jogos eletrônicos?  
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ANEXO C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CURSO DE MESTRADO 

 
 

Questionário 

 

Mestrando: Igor Lins Lemos 

Orientador: Professor Dr. Raimundo Gouveia 

 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender o perfil dos jovens praticantes de jogos 

eletrônicos. Gostaríamos de ter algumas informações sobre você e sua relação com esse tipo 

de tecnologia. Para isso, você irá responder a um questionário e, em seguida, realizar a técnica 

da associação livre, na qual você irá dizer quais são as cinco palavras que lhe vêm à mente 

com um termo que lhe será apresentado. Salienta-se que não existe resposta certa ou errada e 

sua identidade será preservada. Os dados obtidos serão analisados em conjunto, de acordo 

com os objetivos da pesquisa. Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos sinta-se à vontade 

para entrar em contato com a instituição (cujo endereço e telefone encontram-se no fim do 

questionário)
i
, diretamente com o pesquisador (Igor Lins Lemos – 87712053 ou 

igorlemos87@hotmail.com) ou com seu orientador (Raimundo Gouveia – 86987906 ou 

raigouveia@gmail.com). Agradecemos a sua participação. 

 
 

1. Sexo: [    ] Masculino [    ] Feminino 

 

2. Idade: _______________ 

 

3. Estado Civil: [    ] Solteiro(a); [    ] Casado(a); [    ] Divorciado(a); [    ] Viúvo(a); [   ] União 

estável 

 

4. Informações acadêmicas 

 

Onde estuda: _______________________________________________ 

Curso: ____________________________________________________ 

Série/Período: ______________________________________________ 

 

5. Renda Familiar 

 

[    ] Inferior a R$ 545,00   [    ] Entre R$ 2.726,00 e R$ 5.450,00 

[    ] Entre R$ 546,00 e R$ 1.635,00  [    ] Entre R$ 5.451,00 e R$ 10.900,00 

[    ] Entre R$ 1.636,00 e R$ 2.725,00  [    ] Superior a R$ 10.901,00 

 

6. Com que idade, aproximadamente, começou a jogar jogos eletrônicos?    

 

[    ] 0-6 anos 

[    ] 7-13 

[    ] 14-17 

[    ] +18 anos 
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7. Aponte os gêneros de jogos eletrônicos que você mais gosta, marcando do número 1 (um) 

como o favorito até o número 14 (quatorze), sendo esse o de menor interesse.  

 

[    ] Jogos de plataforma   [    ] Jogo erótico 

[    ] Jogos de corrida    [    ] Jogo de tiro (shooter) 

[    ] Jogos de luta    [    ] Jogo de aventura 

[    ] Jogos de esporte    [    ] Jogo de tabuleiro 

[    ] Jogos de simulação   [    ] Jogo de ação 

[    ] Jogo musical    [    ] Quebra-cabeça 

[    ] Jogo de estratégia    [    ] Simulador de romance 

[    ] Outros (qual?):  ____________________________________________ 

 

 

8. Qual o tipo de plataforma que você utiliza para jogar? 

 

[    ] Atari     [    ] Playstation 

[    ] Master System    [    ] Playstation 2 

[    ] Mega Driver     [    ] Playstation 3 

[    ] Super NES     [    ] XBOX 

[    ] Nintendo 64    [    ] XBOX 360 

[    ] Sega Saturn    [    ] Nintendo Wii 

[    ] Game Boy     [    ] Computador 

 

 

9. Em que ambiente você prefere jogar? 

 

[    ] Residência 

[    ] Lan House 

[    ] Casa de amigos 

[    ] Shopping 

[    ] Outros (qual?) _________________________ 

 

 

10. Quanto tempo por semana você pratica jogos eletrônicos? 

 

[    ] Entre 0 e 2 horas  [    ] Entre 8 e 10 horas 

[    ] Entre 2 e 4 horas    [    ] Entre 10 e 15 horas 

[    ] Entre 4 e 6 horas  [    ] Entre 15 e 20 horas 

[    ] Entre 6 e 8 horas  [    ] Mais de 20 horas 
 

                                                 
i
 Nº da aprovação no comitê de Ética em Pesquisa: 410/10 

Contato com o Comitê de Ética: Av. Prof. Moraes Rego s/n - Cidade Universitária, Recife – PE – 

CEP: 50670-901, Tel: 21268588 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

Pesquisadores Responsáveis: Igor Lemos (8771.2053) e Raimundo Gouveia (8698.7906) 

Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235-Cidade Universitária, Recife-PE – CEP: 50670-901 

E-mail: Igor Lemos (igorlemos87@hotmail.com) e Raimundo (raigouveia@yahoo.com.br) 

 


