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RESUMO  

 

A presença dos videogames na sociedade é forte e inegável. Ela continuamente se 

expande e permeia diferentes linhas de entretenimento, algumas até que abarcam 

diferentes propósitos, que não só entreter. Porém, é prematuro dizer que 

videogames se prestam “somente” a algo. Existe, nos videogames, um potencial 

político inexplorado, que pode levar ao desenvolvimento de um pensamento crítico 

a grandes movimentos políticos contemporâneos. Como isso se dá? De que forma 

videogames afetam os jogadores? Este artigo se propõe a explorar e expor a política 

que envolve os videogames, desmistificando alguns argumentos que são 

repetidamente vistos na discussão sobre videogames. Será exposta a forma com a 

qual o jogador se relaciona com o videogame e como essa relação, que é 

representada pelos afetos, se externa no “mundo real”, de forma a mostrar a 

importância que os videogames possuem na sociedade. 
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INTRODUÇÃO – Cenário, jogadores, aperte START 

Em um mundo onde mais de 2 milhões e meio de pessoas escolhem videogames 

(Wijman, 2019, s/p) como fonte de diversão, onde empresas diversas faturam com 

este mercado, e incorporam o aspecto de jogabilidade em seus produtos, como 

filmes e navegadores da internet sem conexão, onde mais de US$150bi é 

movimentado só nesse nicho industrial (Wijman, 2019, s/p), é impossível ignorar a 

presença dos videogames no dia-a-dia. 

Entretanto, nem tudo relacionado a videogames é de cunho positivo. Os jogos, 

especialmente aqueles de enredo violento, possuem infama de causadores de 

violência no mundo real. Este argumento é endossado e repetido, não só por pessoas 

comuns da sociedade, mas também por políticos relevantes no cenário internacional, 

e pela grande mídia. 

Porém, será apenas essa infâmia o que deve ser relacionado a videogames? Seriam 

eles exclusivamente entretenimento, ou exclusivamente uma ameaça? Não haveria 

algo além a ser considerado? 

Este trabalho se prestará a desmistificar as crenças comuns sobre os videogames e 

propor um novo olhar, que leva a pensar sobre o potencial político implícito dos 

videogames e como estes afetam os jogadores. Ao fazer um apanhado histórico, 

buscará refutar mitos comuns acerca dos efeitos gerados pelos videogames e 

proporá uma maneira diferente de tratar do assunto – isto é, como podemos ver a 

cultura criada acerca de videogames por uma luz positiva que ressalta o potencial 

para educação e formação de ideias.  

Na segunda seção, proponho-me a combater o determinismo – os extremos que 

perpetuam o imaginário popular acerca de videogames; serão videogames 

causadores de violência, ou serão videogames essencialmente inúteis, senão para 

entreter? Analisarei casos reais de violência em que houve retaliação contra 

videogames e buscarei demonstrar como é frequente a desconsideração de outros 

fatores que possuem relevância maior para o caso do que simples videogames.  

Na terceira seção, buscarei explorar os potenciais dos videogames de afetar 

positivamente os jogadores. Explorarei e resenharei sobre alguns jogos que 

possuem enredo que supera o preconceito inicial acerca de videogames – jogos que 
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fazem pensar e que estimulam a prática do pacifismo e da cooperação. Diferenciarei 

o potencial que o jogo tem do intuito, distanciando-me do determinismo já abordado.  

Por fim, abordarei um movimento contemporâneo que explicita bem a questão que 

levanto neste artigo e demonstra a verdadeira possibilidade de videogames poderem 

permear as relações políticas e o pensamento do sujeito quando se diz respeito a 

sociedade, a política e a vida real. 

 

1. Story Mode – Um breve histórico 

A influência dos videogames supera uma geração específica. O primeiro videogame 

em um computador foi o NIMROD, um jogo criado no Reino Unido, nos anos 50 e 

exibido na World’s Fair, uma exposição internacional com o objetivo de expor as 

conquistas de cada nação (Baker, 2010, online). Embora simples, chamou atenção 

o suficiente para que outros fossem criados, o que levaria ao surgimento de uma 

indústria inteira. O período temporal mais atribuído ao sucesso e popularidade de 

videogames é a década de 70 e o início da década de 80, com as máquinas arcade, 

máquinas operadas por moedas com a função de entreter, tipicamente contendo um 

software de videogame, que facilitaram o acesso aos videogames. Jogos como 

Space Invaders, ou Pac-Man, disponíveis nos fliperamas, ganhavam popularidade, 

e, com ela, relevância no mercado consumidor mainstream. (History.com Editors, 

2019, online).  

Nos anos 90, a forma de videogames em casa se popularizou efetivamente, com 

variedade de consoles e jogos que eram lançados no mercado (Kelion, 2014, online). 

A presença dos videogames solidificou-se então, e cenas como o primeiro 

Playstation (console para videogames da empresa Sony, lançado em 1995) ter um 

milhão de cópias vendidas em nove meses (BBC Archive, 2005, online), tornaram-

se cada vez mais comuns. É também a partir deste período que videogames (agora 

no espaço doméstico) assumem o papel de ferramentas cruciais para as gerações 

mais novas se expressarem e compreenderem o mundo (Egenfeldt-Nielsen et al, 

2013).  

Nos dias atuais, uma nova transformação está em curso. Com efeito, videogames 

estão se mostrando tão comuns e acessíveis com suas diversas plataformas 
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(consoles, computadores, celulares) e condições (como preço, que varia de centenas 

de dólares a jogos de graça), que se especula que, num futuro próximo, crianças e 

adolescentes não conseguirão imaginar um mundo em que videogames não existem 

– tal como as gerações de hoje não conseguem imaginar um mundo sem telefones 

celulares (Egenfeldt-Nielsen, 2013). Videogames estão tornando-se artefatos tão 

imersos na cultura da sociedade que retirá-los, até mesmo para um exercício mental, 

será tido como estranho. A forma videogame tornou-se lugar comum, e ocupa 

espaços do cotidiano que antes não seriam relacionadas com videogames. 

A comunidade acadêmica, por sua vez, não ignorou o fenômeno dos videogames. 

Em particular, diante do crescimento da indústria desde o fim do século XX, 

destacou-se sua dimensão de artefato cultural, ou seja, como são simultaneamente 

criações humanas e expressões da cultura de sua época, criador e usuários. Nas 

palavras de Gustavo Nogueira de Paula, “[O] videogame carrega consigo ideologias 

e pensamentos de quem e onde foi produzido” (Nogueira de Paula, 2009, pg. 211).  

Ademais, videogames têm levado à reflexão sobre o exponente lucro que geram e 

sobre as movimentações em massa que decorrem do seu consumo. Videogames 

levam massas a lojas físicas, arrecadando milhões de dólares com vendas, como 

visto no lançamento do PSP, o primeiro console portátil da gigante da indústria 

videogames Sony, proprietária da marca Playstation – 185 mil cópias do console 

foram vendidas nos primeiros quatro dias de venda. (BBC News, 2005). Mais 

recentemente, a movimentação tem mudado para as redes, nas chamadas lojas não-

físicas, que cerca de 70% dos jogadores dizem preferir utilizar (Limelight, 2019, 

online). 

No ano de 2018, a arrecadação mundial da indústria de videogames representou 

US$134 bilhões. É um número massivo, representando quase cinco vezes o valor 

do PIB da Islândia em 2017 (US$ 23.9 bilhões). E em 2019, a previsão é que a 

indústria de videogames gere US$152.1 bilhões – cerca de 10% acima do total do 

ano passado (Wijman, 2019, online).  

Vemos que videogames podem, a todo momento, ser encontrados no dia-a-dia. No 

Brasil, em especial, são figuras fáceis de se encontrar até mesmo em ambientes 

públicos – uma pesquisa feita pelas empresas SuperData e PayPal revelou que, no 

Brasil, 82% dos brasileiros consomem jogos apenas no celular (Bergamo, 2018, 
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online). Celulares são mais comuns de serem encontrados que consoles específicos 

para videogames, o que mostra que existem muito mais adeptos do que se 

inicialmente espera. 

E essa grande presença dos videogames não foi ignorada pela população. Na 

verdade, ela vem sendo observada desde a popularização dos jogos, e acompanhada 

não somente pelos jogadores, mas também pelos não-jogadores – todos estão 

expostos e cientes, de alguma forma ou de outra, a videogames. 

Se a discussão acima traça um histórico da proliferação e diversificação dos 

videogames, ela também aponta uma crescente dificuldade em definir os limites, a 

própria definição, de “videogame”. Com efeito, como podemos compreender estes 

objetos, que, conforme observamos, proliferam-se cada vez mais na sociedade e no 

cotidiano das pessoas? Como, e, mais importantemente, por que eles merecem uma 

definição mais justa ao que fazem e se propõem a trazer para aqueles que os 

consomem? Fica difícil, em uma primeira reflexão sobre o assunto, definir o que 

são e como se expandem para outras linhas de entretenimento, porém, como 

veremos a seguir, alguns teóricos podem nos fornecer ideias que nos levarão a uma 

definição que caiba ao propósito deste artigo. 

Jesper Juul (2003) define jogos de videogames em computadores como  

Um sistema formal baseado em regras com um resultado quantificável e variável, 
onde para diferentes resultados são dados valores diferentes, e o jogador exerce 
esforço para influenciar o resultado, se sentindo ligado a esse resultado, e as 
consequências da atividade são opcionais ou negociáveis. (Juul, 2003, s/p)  

Megan Condis (s/d) avança sobre a definição de Juul (2003), afirmando que a 

separação entre jogar de forma desestruturada e um videogame em si são condições 

de vitória e regras – ou seja, videogames possuem uma estrutura que deve ser 

seguida, estrutura essa que envolve seguir as regras para que se atinja a vitória. 

Videogames exigem um senso de ordem. 

Embora sejam válidas, estas definições deixam de lado o aspecto de entretenimento 

que os videogames vêm a ter como função primária. Esta dimensão é indispensável 

para esta pesquisa, que busca ressaltar que, por meio da sua função de objetos de 

entretenimento, videogames cumprem simultaneamente outra função, a primeira 

vista oculta, que deve ser levada em consideração. 
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Neste sentido, a definição de Grant Tavinor (2008) presta-se mais aos fins desta 

pesquisa. O autor define videogames como “um artefato por um meio visual e 

digital, cuja intenção primaria é ser objeto de entretenimento, e cuja intenção é 

fornecer este entretenimento pelo emprego de um ou dos dois modos de 

engajamento, a seguir: jogo atado por regras, ou ficção interativa. ” (TAVINOR, 

2008, s/p). Podemos compreender, por ‘jogo atado por regras’, qualquer forma de 

jogo que deve seguir um conjunto de normas para que se atinja a vitória. Por sua 

vez, entendemos por ‘ficção interativa’ qualquer forma de mídia de entretenimento, 

como um jogo ou um livro, que permite ao jogador interagir com a história, e, por 

exemplo, escolher o fluxo e o fim que mais gosta. 

Porém, se pensarmos em videogames nestes termos gerais, é possível estabelecer 

que existem outros objetos, outras formas de entretenimento que se encaixam nos 

parâmetros de videogame. Por exemplo: relógios digitais que marcam passos, 

medem distâncias percorridas e calculam o gasto energético de uma atividade física 

junto de um aplicativo para celular. Trata-se de um objeto com função de auxiliar a 

jornada de exercícios físicos e contabilizar o progresso feito – puramente funcional, 

sem o objetivo de entreter o usuário. Entretanto, no intuito de incentivar o indivíduo 

que se exercita, metas de conquistas são apresentadas, e, quando se atingem os 

requerimentos para tais conquistas, libera-se uma imagem de um troféu, ou o 

relógio vibra em “celebração” (conforme faz o relógio MaxBuzz).  

Ora, não seria esse sistema do relógio marca passos como um artefato que possui 

um jogo atado por regras, fazendo uso de meio visual e digital? Para conseguir um 

troféu, deve-se caminhar um certo número de passos, ou queimar um certo número 

de calorias. Para Juul e Grant, anteriormente mencionados, ele cabe como 

videogame: não possui a função primária de entreter, porém ainda assim envolve 

um jogo digital, com regras e objetivos a serem alcançados. 

 Nos celulares, aplicativos desenvolvem sistemas como um videogame para manter 

o usuário interessado – como é o caso de Plant Nanny, um aplicativo com objetivo 

de incentivar o usuário a beber mais água, e se manter hidratado. Nele, o usuário 

deve tomar conta de uma pequena planta virtual, que, para apelar para o emocional 

do indivíduo, é dotada de olhos e boca, sendo capaz de fazer expressões faciais de 

felicidade e tristeza quando é aguada (ou não) pelo usuário. Este aplicativo faz uso 
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do sistema de jogo Tamagotchi, um bicho de estimação virtual criado no Japão em 

1996 e que fez muito sucesso no fim dessa década – porém o objetivo não é ser 

passatempo, mas sim levar o usuário a uma vida mais saudável. É o processo de 

expansão dos locais onde os videogames existem – uma “gamificação 1 ” 

(Vasconcelos, 2016, online) onde, conforme visto no exemplo dado, os aplicativos 

e o relógio se tornam próximos a videogames pela definição de Tavinor: fornecem 

entretenimento, neste caso, pelo formato de jogo atado por regras. 

Em outras palavras – apesar de não serem videogames em si, ou não possuírem o 

objetivo de entreter, promovem ainda mais o enraizamento dos videogames na 

sociedade ao transformarem ações não focadas em entretenimento e não envolvidas 

com o ambiente virtual em formatos que se assemelham aos videogames. As 

pessoas começam a se acostumar com o formato de videogame, de ter em mãos um 

artefato de mídia virtual com regras e condições de “vitória” (seja essa vitória um 

pequeno troféu no relógio ou uma plantinha virtual sorridente) e, muitas vezes, a 

gostar desse formato – e as empresas não deixam passar a oportunidade. A Netflix, 

gigante do entretenimento na área de vídeos sob demanda, lançou recentemente um 

filme, Bandersnatch, em que o telespectador pode escolher as decisões do 

personagem principal e, dessa forma, afetar o fluxo da história e o seu fim (ficção 

interativa, como vimos antes) (Rogers, 2019, online).  

Toda esta atenção recebida pelos videogames gera formação de opiniões e 

argumentos que são repetidos e replicados pelas pessoas e pela mídia. Diante deste 

amplo espectro de opiniões sobre videogames, alguns argumentos que poderíamos 

chamar de “determinísticos” são repetidos com frequência na sociedade. São eles: 

Por um lado, temos a visão de que videogames não são importantes. Videogames 

são, pelo próprio nome, jogos – ou seja, passatempos. Isto significaria, portanto, 

sob uma ótica voltada para produtividade, que não são dignos de devoção de tempo, 

pois são desprovidos de conteúdo educativo ou qualquer potencial além da diversão. 

Qualquer atenção dada a videogames, que passe do limite da diversão, é 

considerada uma perda de tempo, pois nada é produzido. Em suma, este argumento 

quer dizer: videogames para nada servem. 

                                                           
1 Gamificação: “é a prática de aplicar mecânicas de jogos em diversas áreas, como negócios, 
saúde e vida social. ” (Vasconcelos, 2016, online) 
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Por outro lado, temos a visão de que a exposição a videogames configura o ser de 

maneiras consideradas negativas. Exemplos incluem a ideia de que, devido aos 

jogos, principalmente os jogos de conteúdo violento, atiradores em massa são 

criados. Estes indivíduos violentos, que precisam ser contidos, se inspirariam, ou 

teriam sido estimulados a cometer violência devido ao exemplo visto no videogame. 

Nessa direção ainda, prevalece a ideia de que Devido aos jogos, pessoas começam 

a desenvolver tendências antissociais e demonstram preferências por não sair de 

casa e não interagir em público, já que os videogames fornecem lazer sem precisar 

ir à rua ou encontrar com outros. Em suma, este argumento quer dizer: videogames 

são perigosos para a sociedade. 

 

2. Um “cheat (macete)” chamado Determinismo 

Reconhecendo que o termo ‘determinismo’ possui um largo conjunto de 

significados, emprego a palavra aqui de forma mais ou menos livre, porém 

certamente restrita. Neste trabalho, chamo de “deterministas” os argumentos que se 

propõem a estabelecer a função dos videogames – argumentos que determinam para 

que servem os videogames. Neste sentido, as posições que afirmam que videogames 

violentos resultam em pessoas violentas e aquelas que afirmam que videogames 

(violentos ou não) não passam de uma forma inócua de entretenimento são ambas 

“deterministas”, já que decidem o futuro de quem joga videogames, e não buscam 

encontrar uma alternativa ao que já foi determinado. ” 

Trataremos desses extremos separadamente. 

 

2.1 Timeout - “Videogames não possuem utilidade além de entreter” 

No outro extremo das opiniões deterministas, temos o argumento de que 

videogames, na verdade, são irrelevantes no mundo real – eles não possuem um 

impacto além de entreter o jogador.  

Por um ponto de vista mais pragmático, pode-se pensar nos videogames como uma 

indústria de larga escala e altamente lucrativa. Uma empresa do ramo, a Ubisoft, 

revelou através de diversas pesquisas que a indústria de videogames é o maior 
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segmento no ramo do entretenimento. Isto significa que ela fatura mais do que 

venda de livros arrecada, mais que filmes no cinema, mais que shows ao vivo de 

artistas de música, e mais que vídeo-sob-demanda, como são conhecidos os serviços 

de streaming (Netflix, por exemplo). 

 

 

É seguro inferir que a indústria de videogames possui definitiva relevância no 

cenário econômico internacional. Uma indústria que arrecada retornos substanciais 

como estes por certo emprega milhares de pessoas, que são contribuintes como 

quaisquer outras para o funcionamento da sociedade, o que apenas reitera sua 

importância para a circulação econômica.  

Videogames também possuem sua utilidade na política. No ano de 2008, o então 

candidato presidencial Barack Obama fez uma escolha de marketing inusitada para 

sua campanha, entrando para a história da política norte-americana: ele foi o 

primeiro a comprar espaço de anúncios em videogames online.  
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Screenshot do jogo “NBA Live 08” para a plataforma Xbox 360. REUTERS. 

A razão para tal escolha foi o interesse em atingir um demográfico de difícil alcance 

– homens jovens adultos, entre 18 e 34 anos, que “não assistem muita televisão e 

que não leem muito” (Gorman, 2008, online), que são métodos tradicionais de 

propaganda (por televisão e por anúncios em jornais e revistas). Como este 

demográfico é comum entre jogadores de videogames, a campanha eleitoral passou 

a valer-se desta plataforma. 

Para mais uma função dos videogames, basta recordar de um aspecto já abordado 

neste artigo: treinamento militar. Videogames estão sendo utilizados para 

recrutamento e treinamento de soldados no exército americano. Por si só, este 

exemplo mostra como videogames já possuem uma função que não é diversão e um 

impacto grande associado a essa função.  

Porém, não é somente isso que os videogames podem fazer. Ainda no âmbito militar, 

existe registro de videogames sendo utilizados como elementos chave no 

tratamento de distúrbios psiquiátricos desenvolvidos após experiências traumáticas 

em serviço militar – a síndrome de estresse pós-traumático. (Derby, 2016, online) 
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John Derby relata o uso de um programa de realidade virtual interativa (um 

videogame, considerando a definição dada anteriormente) para o tratamento de 

soldados que retornaram da guerra do Iraque com PTSD. “Bravemind”, o título do 

jogo, é considerado parte de uma terapia cognitiva comportamental (TCC) 

conhecida como terapia de exposição prolongada. Nela, os terapeutas ajudam os 

clientes a recontar o trauma através da exposição a um ambiente virtual controlado 

pelo terapeuta, que inclui feedback tátil, sonoro e olfativo. O paciente utiliza um 

dispositivo vestido na cabeça que segue os movimentos do usuário, tornando a 

experiência interativa.  (Derby, 2016, pag. 8). O objetivo do tratamento é 

dessensibilizar o paciente de gatilhos relacionados a seus traumas, de forma a levar 

o paciente a ter uma vida mais funcional do que teria quando estava com PTSD. 

O psicólogo Anthony Bean relata usar videogames durante terapia com seus 

pacientes, onde a discussão sobre temas emergentes e personagens (do jogo) se 

mostrou uma tática de sucesso (Bean, 2018, pg. 5, 6). Não somente, Bean 

brevemente comenta como indivíduos idosos jogam videogames para “afastar a 

demência” (Bean, 2018, pg. 1), o que nos dá uma outra função para os videogames 

não contemplada inicialmente. 

Ainda na área da psicologia, comprovou-se que os videogames possuem outra 

função terapêutica – ajudar pessoas com dificuldades de interação social. (Kowert 

et al, 2014). É seguro dizer que há um estereótipo comum, vindo do século XX, de 

que um tipo específico de pessoa busca os jogos eletrônicos, que, em maioria, 

podem ser jogados individualmente. São considerados excluídos socialmente e 

solitários, com dificuldades de estabelecerem relações interpessoais. (Moore, 2012, 

online) 

Embora diversos tipos de indivíduos busquem os videogames, ainda existem muitos 

jogadores que se encaixam nessa descrição, e encontram nos jogos um escape de 

suas dificuldades. Com o advento dos jogos online, essas pessoas se viram 

incentivadas a interagir com outros jogadores, porém sem deixar o conforto 

conhecido do videogame, o que os levava a melhorar suas relações interpessoais.  

Os autores Rachel Kowert, Thorsten Quandt e Emese Domahidi demonstram este 

resultado positivo em “The Relationship Between Online Video Game Involvement 

and Gaming-Related Friendships Among Emotionally Sensitive Individuals”.  
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Após uma série de pesquisas sobre o assunto, os autores relataram que indivíduos 

emocionalmente sensíveis (termo escolhido pois era mais abrangente do que o uso 

de “tímido” somente) que dedicavam grande número de horas jogando videogames 

utilizavam os espaços de videogames online diferente das pessoas menos sensíveis, 

e que o contexto proporcionado pelo jogo online permitia que essas pessoas 

superassem suas dificuldades sociais e gerassem novas amizades. 

Videogames podem ser, então, meios pelos quais se criam e aprofundam relações 

interpessoais e geradores de espaços onde pessoas podem se desenvolver e superar 

dificuldades. Mesmo que num nível micro, videogames possuem o potencial de 

serem catalisadores de mudanças. 

 

2.2  Press X to Shoot – “Videogames são causadores de violência”  

Vemos repetidamente na sociedade, por muitas vezes sendo reproduzido pela mídia, 

a crença de que videogames perpetuam relações de violência na “vida real”, ou seja, 

fora do universo criado pelo videogame, onde a violência pode ser simulada sem 

danos à sociedade fora do jogo. Casos como o Massacre de Realengo, nome pelo 

qual ficou conhecido o caso do assassinato de 12 crianças e adolescentes por um 

atirador em uma escola no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro em 

2011, e o caso dos atiradores de Suzano, responsáveis pela morte de cinco alunos e 

duas funcionárias de uma escola na região metropolitana de São Paulo, foram 

rapidamente associados ao uso de videogames por parte dos criminosos. (Neste 

último, a associação teve vida curta, pois foram posteriormente descobertos que o 

incentivo ao crime foi advindo de fóruns de ódio na internet). Uma reportagem na 

TV Record, um canal de televisão aberta em escala nacional abordou o assunto, e 

diversos veículos online de notícias, como blogs, ou jornais de menor veiculação, 

também levantaram a relação entre violência de larga escala e videogames. (R7, 

2011, online) 

Em São Paulo, no ano de 1999, ocorreu outro caso ilustrativo de violência. Mateus 

Meira, um jovem de 24 anos, abriu fogo dentro de uma sala de cinema dentro do 

Shopping Morumbi, matando três pessoas e ferindo mais oito, antes de ser preso 

em flagrante. Durante a investigação sobre o caso, descobriu-se que Meira sofria de 

um quadro de doenças psicológicas e foi influenciado pelo videogame “Duke 
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Nukem 3D” que encontraram em sua casa. No jogo a primeira missão envolve um 

tiroteio dentro de um cinema – um espelho do crime real. (Ferreira, 2004, online) 

A reação do Ministério da Justiça foi de ordenar a retirada de alguns títulos de 

videogame do mercado sob alegação de que os jogos eram violentos e estariam 

afetando as pessoas que os jogavam, incluindo crianças. Duke Nukem 3D recebeu 

menção especial nesta proibição – foi especificamente citado por seu mundo virtual 

ter possivelmente influenciado Meira a cometer seu crime. 

Vemos, portanto, que a crença de que videogames causam violência real não apenas 

existe e se repete – mas possui óbvias consequências reais. E não se trata somente 

de um caso isolado – há registro de outros casos similares de retaliação contra a 

indústria de videogames em outros países, como nos Estados Unidos, onde há a 

maior ocorrência de casos. (Silverstein, 2019, online) 

Ou até mesmo um pronunciamento feito por Donald Trump, presidente dos Estados 

Unidos, sobre o atentado terrorista doméstico de El Paso, onde um homem abriu 

fogo contra civis numa comunidade de alta concentração de americanos com 

ascendência hispânica no dia 3 de agosto de 2019. Para o presidente, a causa de 

existirem atiradores como o de El Paso, o da escola Stoneman Douglas, de fevereiro 

de 2018, e muitos outros, são videogames violentos e a internet. Sua recomendação 

foi que as pessoas devem parar a “glorificação de videogames na nossa sociedade. 

Isto inclui os macabros e sinistros videogames que hoje constituem lugar comum. ” 

(Tradução livre do pronunciamento de Trump) (Cole, 2019, online). Não se trata de 

somente Trump pronunciando-se publicamente sobre o assunto, nem de um caso 

recente. Em 2012, outra figura influente nos EUA, o vice-presidente executivo da 

National Rifle Association, Wayne Lapierre, afirmou que o foco da atenção do 

público não deveria ser armas, mas sim a glorificação de violência armada, 

especialmente vista em videogames. Ele afirmou isso após o massacre conhecido 

como Sandy Hook, onde um atirador entrou numa escola primária e matou 26 

pessoas, das quais 20 eram crianças. 

Embora essa associação seja fundada apenas em algumas evidências sobre a vida 

pessoal e não relacionada ao crime dos perpetradores, não é adequado estabelecer 

esta correlação causal como fato consumado e legítimo para todos os casos. É mais 

fácil culpar um objeto que propõe simulações de violência do que, por exemplo, o 
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objeto que é verdadeiramente glorificado nos Estados Unidos, local com maior 

ocorrência de atiradores ou terroristas domésticos: o livre acesso a armas de fogo. 

(Woodward et al, 2019, online). Porém, este não é o foco – videogames o são.  

Dependendo da faixa etária entrevistada, a opinião sobre videogames mostrou-se 

bastante divergente. Conforme explicitado no gráfico abaixo, as faixas etárias mais 

avançadas concordam com a afirmação de que videogames podem ser causas de 

violência e agressão no mundo real, enquanto entrevistados mais jovens discordam 

dessa afirmação. Isso explicita como essa visão acerca de videogames pode ser 

interpretada como uma opinião geracional, e não universal. 

 

 

Percebendo que esta questão se mantém viva, como reverter o posicionamento 

dessas pessoas que acreditam que videogames são uma causa de violência real, esse 

questionamento que já se tornou natural na atual sociedade? Quando ocorre um 

crime de larga escala e se investigam os antecedentes e o histórico do criminoso, 

procuram-se evidências de suas atividades. E se, por acaso, encontram-se 



20 
 

 
 

videogames, a associação feita é imediata, e repetida pela mídia e pelo público que 

acompanha. 

Esta associação entre videogames e violência na vida real pode ser considerada 

recente devido ao pouco tempo de existência dos videogames como objeto de 

consumo e meio de entretenimento mainstream na sociedade. No entanto, a 

associação entre violência e formas de mídia consumíveis ultrapassa um século de 

tempo de existência.  

O autor Mario Kapsis explora um pouco da história das acusações a videogames – 

e a objetos de entretenimento que vieram antes dos videogames. A seu ver, a 

discussão acerca da “culpa” dos videogames permaneceu estagnada, enquanto 

outras formas de mídia presentes e contemporâneas aos videogames já não recebem 

mais tantas críticas ou culpabilização, apesar de serem tão violentos quanto. 

Fazendo um apanhado histórico desse fenômeno de culpabilização da mídia, o autor 

pontua a existência de registros que datam da era Vitoriana, em que clérigos e 

professores criticavam a cultura popular, ou seja, a não-erudita e apenas de acesso 

ao povo comum. A literatura consumida constituía de revistas e dime novels, livros 

populares e não caros, o que apelava para a população – seu conteúdo 

frequentemente envolvia representações de violência e sexo, e eram altamente 

populares, mesmo com as críticas. 

Depois, já no século XX, uma grande perpetradora de críticas a mídia foi a Igreja 

Católica nos Estados Unidos. O objeto de críticas, histórias em quadrinhos, que 

continham imagens de violência, assassinato, sequestro, tortura, etc. – a Igreja 

demonstrava preocupação sobre como as crianças consumidoras de tais quadrinhos 

iriam compreender o que viam e como isso iria afetar a psyche e o comportamento 

delas. 

O comportamento se repete com o aumento de programas televisivos e, por fim, 

com os videogames. Entretanto, a opinião de que essas outras formas de 

entretenimento causavam reflexos de violência na vida real tinha vida curta – 

enquanto a discussão sobre videogames persiste desde que começou. 

Kapsis aponta a primeira instância de violência sendo relacionada com videogames 

nos anos 90, com o assassinato de Noah Wilson, de apenas 13 anos. Noah foi morto 

por um de seus amigos, enquanto brincavam de recriar as lutas do videogame 



21 
 

 
 

conhecido como Mortal Kombat. A brincadeira poderia ter permanecido uma 

brincadeira inofensiva, se não fosse o fato de que as crianças encontraram uma faca 

no chão da rua, a qual foi utilizada para recriar um golpe. Uma das crianças desferiu 

um golpe contra Noah, e o esfaqueou, cortando sua aorta. 

Mortal Kombat é uma franquia longa de jogos que revolvem ao redor da mesma 

premissa: lutadores vindos de diferentes reinos competem em duelos até a morte. O 

primeiro jogo, lançado no ano de 1992 para fliperamas, explicava em seu enredo 

que as lutas se davam em busca do prêmio do vencedor, ou seja, o sobrevivente, 

liberdade incondicional de seu reino, que estava sob ameaça de um reino 

conquistador. O diferencial de Mortal Kombat dentre outros jogos de luta era a 

violência explícita que se mostrava ao final de cada duelo; ao invés de simplesmente 

derrotar o oponente, era possível escolher alguma execução brutal para ele, e dessa 

forma se mostravam sangue e pedaços do corpo despedaçados. A violência explícita 

do videogame, somados a casos em que foi diretamente mencionado como 

influência geraram reações do público não-jogador. A mãe de Noah Wilson entrou 

com uma ação judicial contra a empresa fabricante do videogame, porém não 

obteve êxito;  

Estes exemplos são apenas dois de muitos onde videogames foram apontados como 

a real causa da violência cometida por jovens. Kapsis então aponta que pesquisas 

científicas acerca do tópico levam a resultados variados – reiterando que esse 

fenômeno não é baseado em um fato cientificamente comprovado, mas apenas uma 

questão de opinião. 

Analisando os dados empíricos acerca da comunidade de jogadores, apenas a 

minoria se encaixa no perfil violento e agressivo para o mundo real. Contando com 

a existência de cerca de 500 milhões de jogadores no mundo (McMahon, 2018, 

online), de diferentes faixas etárias e gêneros, fica explicito que estes jogadores 

diversos não se encaixam no perfil comumente visto em atiradores em massa. 

Percebe-se, portanto, que a relação causal estabelecida não aponta o videogame em 

si como causador de reflexos violentos na vida real.  Dessa forma, é um cenário 

atípico e que não se encaixa no discurso de que videogames, quando usados 

puramente por lazer, incentivam o jogador a cometer atos violentos no mundo real. 
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E apesar de existirem trabalhos de cunho acadêmico dedicados a comprovar esse 

argumento, como por exemplo correlacionando a violência ao desenvolvimento de 

adolescentes (Kirsh, 2003, online), ou levantando a questão sobre a dessensitização 

com a violência devido ao contato com videogames (Carnagey et al, 2007, online), 

a evidência é escassa e refere a casos de agressão imediata, mas não engaja com 

episódios de violência social, como bullying ou violência criminal (Derby, 2014). 

Além disso, podemos inferir que culpar videogames se trata de uma prática danosa 

que diverte a atenção de fatores que realmente causam violência, como acesso e 

posse facilitado a armas de fogo. Por muitas vezes é uma tática consciente de 

diversão do foco de uma discussão. 

Ao focar no “sedutor e viciante atrativo” que os videogames têm como mídia 

interativa, cria-se uma fixação com o aspecto da imersão na simulação que ofusca 

diversos fatores socioeconômicos envolvidos com a violência atribuída ao consumo 

de jogos (Derby, 2014).  

Exemplificarei mais dois casos recentes de violência em que figuras públicas e/ou 

a mídia se propuseram a apontar videogames como fator responsável dos crimes 

mesmo em presença de outras causas para o ocorrido que possuem muito mais 

relevância no contexto do crime que um simples videogame teria. 

Nestes dois casos em específico, os perpetradores do crime não possuíam histórico 

de jogar videogames, pois evidências de tal hábito não foram trazidas à tona. A 

acusação possui cunho generalizado, o que se destaca dos exemplos usuais onde o 

criminoso ser também um jogador cria um vínculo causal. 

Em fevereiro de 2018, no massacre da escola Stoneman Douglas, na Flórida, após 

um ex-aluno expulso entrou e abriu fogo contra estudantes e professores, tomando 

a vida de 17 pessoas no total, o governador do Kentucky, Matt Bevin, declarou que 

os EUA deveriam reavaliar “as coisas que estão sendo colocadas nas mãos dos 

jovens”, especificamente falando dos videogames que “dessensitizaram as pessoas 

para o valor da vida humana. ” (Wartman, 2018, online) 

Em verdade, trata-se de uso de bode expiatório. Existem questões mais complicadas 

e mais decisivas na existência de um episódio violento que são ignoradas em favor 

de culpar os videogames. Por exemplo, em resposta ao massacre, levantou-se uma 

grande discussão sobre leis de compra e porte de armas nos Estados Unidos, que 
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eram pouco rígidas e permitiam acesso a qualquer pessoa que tivesse dinheiro para 

tal aquisição. Esta não é uma discussão nova no ambiente político norte-americano, 

e toda vez que ocorre um massacre como este ela retoma tração. (Hughes, 2019, 

online) 

Não somente isso, discutiu-se também os problemas comportamentais do atirador, 

que o levaram a ser expulso da escola e transferido diversas vezes para outras 

instituições de ensino. Além de transtorno de raiva, o atirador possuía um fascínio 

por armas, exibindo em redes sociais fotos com diversas armas, sejam de fogo ou 

brancas e uma aspiração a se alistar no exército. O tratamento e acompanhamento 

inadequado a seus transtornos psiquiátricos e a exposição a uma série de opiniões 

extremistas (antissemitas, racistas, etc.) foram levantados como possíveis causas, 

ou fatores que, somados, levaram ao evento.  

Fica claro que se trata de um caso em que, frente a questões que são delicadas e 

tendem a gerar controvérsia na sociedade, o governador Bevin fez a declaração 

sobre videogames dessensibilizarem os jovens sobre a vida humana e evitou se 

estender nesses outros aspectos. Podemos entender que, em casos como esses, os 

videogames foram usados como bode expiatório. 

Em agosto de 2019, no previamente mencionado massacre de El Paso, Texas, um 

atirador entrou em um Walmart, franquia de lojas de departamentos nos Estados 

Unidos e abriu fogo, matando 22 pessoas e ferindo mais 24. Foi considerado o 

massacre mais mortal de 2019 e um dos dias mais mortais na história do Texas. 

(Vera, 2019, online). 

Analisando o contexto do crime ocorrido, o próprio atirador confessou aos 

investigadores policiais que tinha como alvo de seu ataque os “mexicanos”, e que 

queria “atirar no maior número de mexicanos possível”. 

El Paso é uma cidade muito próxima à fronteira dos Estados Unidos com o México, 

e sua população conta com muitas pessoas de origem hispânica, dando fundamento 

a confissão do atirador. Além do aspecto xenofóbico, encontrou-se nos registros 

online do criminoso a existência de um manifesto que a perícia encarregada do caso 

acredita ter sido escrito por ele.  
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Neste documento, batizado de “The Incovenient Truth” (A verdade inconveniente, 

tradução livre), o autor expressa simpatia ao atirador da mesquita de Christchurch, 

crime ocorrido em março do mesmo ano, na Nova Zelândia, e demonstra 

preocupações com suposta reposição cultural e étnica, com uma “invasão” 

hispânica (teoria da conspiração associada à extrema-direita e ao movimento de 

Supremacia branca), com a automatização e a degradação ambiental.  Esse cunho 

extremista do manifesto permitiu que o crime fosse categorizado como crime de 

ódio ou terrorismo doméstico. Por fim, foi registrado que as armas do crime foram 

adquiridas legalmente, similar ao caso de Stoneman Douglas. 

Após a tragédia, o presidente Trump afirmou que videogames violentos contribuem 

para a ocorrência de atiradores e crimes em larga escala como o ocorrido, e contou 

com o apoio do governador do Texas nessa afirmação.  

Conforme evidenciado acima, discussões acerca de extremismos políticos, racismo, 

xenofobia e, novamente, porte de armas, foram colocadas em foco. E, novamente, 

videogames foram citados como fatores que levam a esses acontecimentos, apesar 

de inúmeros estudos passados não terem encontrado vínculo entre estes episódios e 

videogames. Trata-se de mais um caso de uso de bode expiatório. 

 

2.3 Alternate Ending - Uma Visão Alternativa contra o Determinismo 

Até aqui, busquei refutar os argumentos deterministas que diziam videogames 

serem causadores de determinados comportamentos violentos ou apenas 

entretenimento sem impacto nenhum sobre o indivíduo. Porém negar não é 

suficiente – é preciso mostrar que videogames afetam o indivíduo, de forma não 

determinística e preenchida de potencial. 

Como fazer uma interpretação não determinista dos videogames, considerando que 

o determinismo possui uma série de inconsistências em seu argumento, e pode 

causar mais dano do que ajuda? De que forma pode-se avaliar o impacto dos 

videogames, em todas as esferas que possa alcançar? 

Para compreender como os videogames são capazes de transformar o indivíduo, 

este trabalho dedica-se a entender como os objetos com os quais interagimos 

impactam as nossas emoções. Segundo Sara Ahmed, as emoções que sentimos em 
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relação a qualquer objeto, pessoa ou situação são relativas à forma com a qual 

entramos em contato com esses outros (Ahmed, 2004, p. 7).  

Ahmed explicita que “emoções dizem respeito a objetos, assim como são moldadas 

pelo contato com objetos” (Ahmed, 2004, p. 7, tradução minha) – ou seja, uma 

experiência com um objeto afeta como o indivíduo se sente em relação a este objeto. 

Este pode ser imaginado, ou seja, não material, como uma memória—ou seja, posso 

ter memória de algo e, com isso, ser afetado de certa forma. Da mesma forma, um 

jogo virtual pode ser um objeto não material, uma vez que videogames não podem 

ser definidos claramente como materiais, porém são objetos que definem emoções. 

Ahmed apresenta um exemplo desta relação com objetos. Uma criança vê um urso 

e sente medo. É a primeira vez que ela vê um urso ao vivo, porém já sabe que é 

aterrorizante. Seria lógico pensar que, sendo a primeira vez que vê o animal, não 

existe razão para temê-lo. No entanto, existe no pensamento da criança uma imagem, 

construída por histórias culturais e memórias, de que o urso é um animal a ser 

temido. Assim, cria-se uma impressão sentida na pele dos riscos do encontro – o 

medo. (Ahmed, 2004, pg. 7). 

Partindo desse princípio, é possível explicar como e porque o argumento de 

culpabilização dos videogames ocorre. Relembremos da seção 2.1 o histórico de 

culpa atribuída a meios de entretenimento, escrito por Kapsis – por diversas décadas, 

autoridades de diferentes níveis criticaram meios populares de entretenimento e os 

acusavam de serem influências ruins sobre a população.  

Estabelecendo um diálogo entre o exemplo acima, de Ahmed, e o histórico traçado 

por Kapsis, podemos pensar nesta tradição de delegar culpa a meios de 

entretenimento populares como uma memória cultural. Memórias e histórias 

culturais são elementos que, segundo Ahmed, moldam a impressão deixada no 

contato com objetos pelo indivíduo. Dessa forma, tendo todo um histórico cultural 

de que a exposição a entretenimento violento poderia corromper o indivíduo, pode-

se compreender por que a reação inicial da população frente a um evento violento 

é associar a um meio popular onde se tem representações gráficas de violência – no 

passado, livros, desenhos animados e quadrinhos. Hoje, videogames. Tal como no 

exemplo da criança e o urso, uma série de fatores, ocasiões, experiências, memórias 
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ou opiniões veiculadas influenciarão a emoção sentida no primeiro contato de uma 

pessoa com o videogame, o objeto em questão.   

Porém, a memória, o histórico cultural nem sempre são parâmetros infalíveis a 

serem seguidos. No exemplo da criança, elas salvam sua vida, pois é indiscutível 

que uma criança não sobreviveria a um possível ataque de um animal selvagem 

como um urso. No caso dos videogames, não se pode dizer que o histórico 

relacionado é fiel pois não há evidências de que a relação causal existe. A forma 

com a qual objetos nos afetam como indivíduos é indeterminada, o que nos mostra 

a impossibilidade de seguir uma fórmula que irá explicar com certeza todos os casos. 

Dessa forma, percebe-se que não é possível generalizar as experiências tiradas a 

partir de um mesmo objeto. O encontro com um objeto causa ao indivíduo uma 

‘impressão’ que diz respeito a como é possível associar como o contato com objetos 

nos trazem emoções. Impressões “podem envolver atos de percepção e cognição 

tanto como de emoção”. (Ahmed, 2004, p.6). Isto é, dependendo da forma com que 

se percebe o outro, e entra-se em contato com o outro, a impressão deixada é 

diferente – o contato molda a superfície dos corpos, criando fronteiras. 

Porém como explicar sentimentos de “multidão” – quando mais que uma pessoa 

sente ou parece sentir a mesma coisa, ao ser exposta a um único objeto ou evento? 

Não seria a impressão individual? 

Cabe pensar então na ideia de contágio, para explicar como uma situação, ou um 

objeto, pode afetar pessoas da mesma maneira. De maneira simples, é como se duas 

pessoas brigassem numa mesa de jantar, e o sentimento de constrangimento entre 

os presentes não envolvidos na briga se espalhasse entre eles e até para uma pessoa 

que entrasse na sala. Pensa-se, então, que a emoção circulou no ambiente e 

contagiou os indivíduos. 

Essa teoria é refutada por Ahmed (2004, p. 10), que sugere que a intensidade do 

ambiente, como no exemplo anterior, faz parecer que as emoções contagiaram as 

pessoas. No entanto, ela sugere (Ahmed, 2004, pag. 11) que são os objetos da 

emoção que circulam, e não a emoção em si. Os objetos se tornam “grudentos” 

(tradução livre do termo utilizado pela autora), ou seja, saturados com afetos, e ao 

circularem dessa forma, geram impressões em grandes grupos de pessoas.  
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Toda impressão causada é subjetiva - particular, porém não individual. A 

experiência sentida é pessoal, porém não é única. Os objetos circulam carregados 

de afetos, e isto pode gerar experiências similares em diversas pessoas. Afetos são 

experiências que ocorrem dentro dos seres humanos de natureza primordial – são 

anteriores à ideologia, intenção e razão e influenciam o pensamento e julgamento 

do indivíduo. (Leys, 2011, pg. 437).  

Videogames “carrega[m] consigo ideologias e pensamentos de quem e onde foi 

produzido” (Nogueira de Paula, 2009, p. 211); não é impossível, então, assumir que 

uma determinada ideologia ou posicionamento pode ser espalhada para uma grande 

audiência por meio de videogames. 

Tendo essa certeza, podemos avaliar o potencial implícito dos videogames. A 

escolha do termo ‘potencial’ foi deliberada. Potencial significa “Existente de forma 

virtual ou latente” (Michaelis), ou seja, exprime possibilidade, e não a realidade 

concreta. Este termo nos auxiliará a compreender dois elementos chaves nessa 

discussão: 

Primeiro, não entramos na linha determinista. Potencial não indica concretude, não 

dá certeza do que acontece. A certeza, conforme já visto, provoca o argumento 

determinista. Dessa forma, é inexpressivo para este estudo se o autor possuía 

alguma intenção política ao criar o jogo – o potencial existe para a afetação do 

jogador, que poderá apoiar essa ideia inicial, ou criticá-la. 

Segundo, compreendendo que todo jogo possui potencial, é possível que, 

independente do conteúdo (carregado com política ou não), ele possa ter um 

impacto político no jogador. Tudo revolve ao redor do potencial, e não do que existe 

sem dúvida. 

Afetos são, então: experiências subjetivas que ocorrem antes do pensamento 

racional; ativados pelo contato com o objeto em questão, que imprime no indivíduo, 

mas também sofre impressão a partir desse contato, podendo ficar “grudento”;  e 

moldam a experiência de um indivíduo em contato com este determinado objeto, 

podendo gerar uma série de impressões diferentes da imaginada, já que cada 

indivíduo é único e tenderá a ter uma experiência personalizada. 
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3. Menu de Habilidades – o Potencial implícito dos 

videogames 

Avançando além do estigma determinista que marca os videogames, proponho uma 

discussão acerca dos potenciais políticos e educacionais que os jogos podem ter, 

potenciais estes nem sempre explícitos. Existem diversos jogos que, independente 

do seu conteúdo, devem ser considerados possíveis fontes de viés político e de 

educação para os jogadores. Não somente isso, muitas vezes o ato de jogar 

videogame possui benefícios que não ficam claros à primeira vista. 

Porém, deve estar claro que os videogames em si não precisam, necessariamente, 

ter uma mensagem política em seu conteúdo para ainda influenciar politicamente. 

Claro, existem jogos onde o conteúdo é claramente político, podendo servir como 

endosso de uma certa ideologia ou mesmo como crítica a ideologia – dependendo 

da interpretação de quem o vê.  

Nestes casos que irei apresentar logo a seguir, me refiro a mensagem, tema, ou 

conteúdo político como casos em que os videogames abordam temas políticos, 

cenários e situações que existem na realidade – são espelhos do mundo real, e não 

somente situações fictícias imaginadas e criadas para o propósito do jogo.  

Um exemplo próximo a realidade política brasileira e, de certa forma, extremo para 

nossa análise (pois o conteúdo é claramente político e ideológico) seria o jogo 

“Bolsomito 2k18”, um videogame previamente vendido na plataforma de 

downloads Steam, porém devido a diversas denúncias e um pedido do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi retirado da plataforma. O jogo é do 

gênero “beat ‘em up”2, onde o jogador controla um personagem do presidente 

(então presidenciável) Jair Bolsonaro, que enfrenta hordas de inimigos. Os inimigos 

em questão são: oponentes políticos (em geral de esquerda), homossexuais, negros, 

membros do MST e estudantes de esquerda, identificados por usarem vermelho. O 

personagem baseado em Bolsonaro deve bater nesses inimigos para avançar até que 

estes se transformem em fezes. 

                                                           
2 Um modelo tradicionalmente em 2D (duas dimensões) onde um protagonista jogável engaja em 
combate físico com um grande número de oponentes (Wikipedia). 
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A assessoria do então candidato declarou não ter conhecimento sobre os criadores 

e desenvolvedores do jogo, porém que acreditava ser uma ação de opositores 

políticos. Entretanto, o jogo foi baixado diversas vezes, e muitos comentários na 

internet eram positivos, elogiando o game por ser divertido e demonstrando apoio 

ao candidato. (TELA DOS GAMES, vídeo online, 2018.) 

Neste exemplo, fica claro como um jogo possui potencial político de influência. O 

conteúdo do jogo era político, abordava uma questão da vida real, de fato. Seu 

potencial existe e foi interpretado por uns como um jogo qualquer, inexpressivo, 

como um jogo que conversava com seus próprios ideais políticos (e como endosso 

do candidato) e também como um trabalho da oposição ao candidato.  

Um segundo exemplo pertinente é a franquia Call of Duty, cujo jogo Call of Duty 

4: Modern Warfare, um dos mais bem-sucedidos dentre todos os títulos, simulava 

o conflito e as táticas contraterrorismo da Guerra ao Terror, a empreitada militar de 

George W. Bush no Oriente Médio – onde o jogador é um soldado americano em 

combate contra terroristas islâmicos. 

Dado o exemplo, não é impossível pensar que as indústrias de videogames possuem 

intenções maliciosas na criação de seus produtos. Entretanto, essa associação seria 

inadequada. Com efeito, designers de videogames devem levar em consideração 

fatores culturais e tendências na hora de criar um novo jogo, e, no exemplo dado 

acima, a memória da comunidade internacional ainda era recente dos conflitos no 

Oriente Médio derivados da retaliação do governo americano e aliados aos ataques 

de 11 de setembro de 2001 (Egenfeldt-Nielsen et al, 2013). 

Acredito que o conteúdo dos jogos possui uma influência muito maior sobre o 

consumidor do que outras formas de mídia, devido a uma questão afetiva envolvida 

na maneira em que videogames colocam os jogadores em imersão. No momento, 

destacarei como a imersão em uma narrativa tendenciosa pode levar a formação de 

pensamentos e fomentação de ideologias presentes na sociedade em que o indivíduo 

está inserido.  

Conforme já exposto acima, o jogo retrata ofensivas que simulam o combate que as 

tropas americanas viviam no Oriente Médio. O jogador então era posto no papel de 

um combatente, um soldado americano, e se veria frente a frente com inimigos – 

terroristas árabes, muitas vezes muçulmanos. A representação então que o 
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videogame coloca para consumo é simples. O inimigo é o outro em muitos aspectos. 

É de um país diferente, marcado racialmente, e de uma religião diferente. Este 

formato segue o modelo de videogames predecessores – os inimigos sempre 

representando grupos de indivíduos, especificamente estrangeiros, de diferentes 

raças e origens, que existem no mundo real, porém retratados de forma caricatural, 

ou exacerbada (Power, 2007, p. 273). 

Ao fazer esta escolha, o jogo afeta o jogador de duas maneiras: aludindo aos 

adversários do mundo real, o vilão é realmente mal ao mesmo tempo que os 

próprios adversários também o são, pois o vilão é remetido a eles. Ainda que com 

o contexto diferente, o efeito passado é o mesmo. Em Call of Duty 4, a associação 

feita é que os vilões são terroristas, ou seja, maus, e são do Oriente Médio, ou são 

da religião Islâmica. Dessa forma, esta região e essa religião também são ruins. 

Esta não é a única possível impressão que um videogame pode causar em um 

jogador. Marcus Power, em Digitized Virtuosity: Video War Games and Post-9/11 

Cyber-Deterrence, defende que a geografia cultural da representação militar nos 

videogames de guerra legitima e justifica intervenções militares feitas pelos Estados 

Unidos – isto quer dizer que os locais e o povo advindo destes locais sendo 

representados nos videogames, onde ocorrem missões dentro do jogo, servem para 

legitimar as intervenções na vida real pois é semelhante, senão idêntico, ao que foi 

exposto no vieeogame. Isto mostra que, um jogo, como qualquer outra forma de 

mídia, ainda que no nível subtexto, tem o poder de expor elementos existentes na 

política internacional, omitindo os aspectos que não tem interesse em explorar.  

Não que essa constatação signifique que um jogador de Call of Duty 4 

necessariamente começará a ver estrangeiros, árabes e muçulmanos em especial 

como inimigos. Porém, falar de potencial nos leva a entender como os jogadores 

desse título podem começar a hostilizar, se afastar desses indivíduos, e até apoiar 

campanhas de isolacionismo desses indivíduos.  

Mas até mesmo jogos que não possuem enredo claro sobre política, como por 

exemplo, jogos conhecidos como incremental games3, podem ser analisados sob 

                                                           
3 Incremental games: jogos onde a mecânica primária e, muitas vezes única, é clicar quantas vezes 
conseguir para obter prêmios novos. (online) 
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uma ótica crítica, enfatizando as relações subentendidas com a política, a sociedade 

e o sujeito.  

Essas relações são as relações que podem ser presenciadas no cotidiano de uma 

sociedade. Nos incremental games, ao realizar uma mecânica repetidamente, o 

jogador vai adquirindo itens, ou bônus, ou sobe de nível. Vejo, nessa repetição, uma 

analogia clara a fantasia do sistema de trabalho no mundo capitalista. A partir da 

repetição da mecânica, ganha-se dinheiro, ou consegue subir na cadeia de trabalho 

e evoluir – como prega o ideal do capitalismo. 

Videogames também tem o potencial de trazer conteúdo político de maneira lúdica 

– ou seja, não precisam simular situações reais ou trazer nomes e contextos 

diretamente da história. Podem simplesmente criar seus elementos, suas guerras, 

por exemplo, e dessa forma levam ao jogador uma mensagem politizada. Um jogo 

que o faz, por exemplo, é Undertale, jogo independente lançado no ano de 2015. 

Comparado com Call of Duty, citado anteriormente, Undertale não parece ter 

instrumentos para trazer uma reflexão politizada com aprofundamento no tema de 

conflitos. Não possui gráficos ponta de linha, não traz nomes de cidades existentes 

na vida real, não trata de uma ação militar ocorrida no mundo real.  

Entretanto, através da humanização de personagens caricaturais e de sua história 

envolvente, o jogo traz um conto sobre escolhas, e como atos possuem 

consequências. Nele, para prosseguir com a narrativa, o jogador deve escolher, em 

cada encontro com personagens, se matará ou se poupará. O jogo oferece uma gama 

de finais que mudam, de acordo com as escolhas tomadas, que poderão vir a afetar 

o jogador de maneiras distintas de acordo com o que acontece (por exemplo: um 

dos finais, categorizado como o final “verdadeiro”, conforme proposto pelo próprio 

criador no roteiro original, e que fornece o final com maior completude para a 

história de todos os personagens, é aquele em que o jogador opta por poupar todas 

as vidas que encontra – escolhendo o pacifismo).  

Tal como no exemplo anterior, o videogame citado tem o potencial de influenciar 

o jogador a considerar um estilo de vida que opta pela não-violência, como também 

tem o potencial de não ser nada além de um videogame. Isso pode ser explicado 

retomando Sara Ahmed, vista na seção 2.3. A autora relata que emoções são 

relacionais – envolvem reações ou relações que gravitam em direção ou para longe 
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dos objetos, numa certa forma de reorientação. Dessa forma, é seguro inferir que 

objetos evocam emoções, nós reagimos a esses objetos e respondemos a eles, 

criando fronteiras. E essas fronteiras por contato são definidas e até tomam a forma 

do contato com os outros – emoções mostram como o poder molda a superfície dos 

corpos e do mundo.  

Videogames constituem como objeto causador de emoções, devido ao afeto que é 

gerado pela narrativa da história, por exemplo, e essas emoções geram um efeito de 

pertencimento e não pertencimento. E emoções provem para o indivíduo o caminho 

a ser seguido – você se identifica com algo se você se sente alinhado com este algo. 

Dessa forma, se um videogame, com sua imersão e narrativa, é capaz de provocar 

sentimentos no jogador, esses sentimentos são capazes de provocar mudanças pois 

ocorre uma identificação, ou talvez uma repulsa, com o ponto focal da história, a 

mecânica do jogo, ou uma imagem ou personagem que causou uma reação. E essa 

reação pode levar a novos comportamentos, novas atitudes em relação a assuntos 

que conversam com o ponto focal. 

Videogames podem, portanto, ser capazes de moldar o “formato” de corpos e de 

suas relações com o outro e com o ambiente, o mundo. Podem remodelar conceitos 

admitidos primariamente e levar a novas conclusões, que foram apenas repensadas 

devido ao impacto emocional que a narrativa e a simulação propuseram. 

Uma outra forma de pensar na forma em que o racional é afetado por emoções é 

falando do afeto. Eric Shouse, em Feeling, Emotion, Affect, pontua que o verdadeiro 

poder de muitas formas de mídia está não só nos seus efeitos ideológicos, mas na 

habilidade que tem de ressonar afetivamente com o indivíduo, independente do 

conteúdo ou intenção primária. 

Dessa forma, mesmo se a intenção primária de um videogame é divertir, devido ao 

afeto gerado ele pode surtir um efeito não-planejado inteiramente diferente – como 

provocar reflexões. Shouse pontua ainda que afetos são pré-pessoais: uma 

experiência não-consciente do ser humano, que vem sempre antes da consciência 

ou atua por fora dela – é o meio do corpo de se preparar para ação (Shouse, 2005, 

s/p). 
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A autora Ruth Leys aprofunda o estudo sobre afetos em “The Turn to Affect: a 

Critique”. Ela lembra que seres humanos são criaturas embutidas de intensidades 

afetivas subliminares e ressonâncias que influenciam ou condicionam nossas 

crenças e nossos posicionamentos políticos. 

Já é possível ver, dessa forma, o quão importante os afetos são para o ser humano 

– a formação de caráter, de opiniões, de posicionamentos em sociedade sofre grande 

influência do afetivo - não são apenas frutos da razão e do pensamento, 

supervalorizados na política, na ética e na estética (Leys). 

E a autora reitera que os afetos são frutos de um processo desconectado da cognição 

ou do entendimento dos objetos que geraram o afeto. Isto ocorre devido a 

velocidade em que os processos afetivos autônomos ocorrem – eles ocorrem antes 

que a mente possa intervir. 

Dessa forma, pode-se considerar que videogames, assim como outras formas de 

mídia de massa listadas pelos teóricos de afeto (como campanhas políticas, 

propaganda, literatura, imagens visuais), são mecanismos para produzir este efeito 

abaixo do nível de significado e ideologia.  

Em outras palavras: apesar da razão para o videogame existir ser o entretenimento, 

e apesar de o modo de jogo poder ter caráter violento, “incitando” a violência, a 

mensagem passada pela narrativa, pela mecânica do jogo pode influenciar o 

indivíduo antes mesmo do jogador refletir sobre aquilo ao qual ele está sendo 

exposto.  

Se, segundo a autora, ações e comportamentos são determinados por disposições 

afetivas independentes do consciente, ou do controle da mente (racionalidade), 

então pode-se dizer que é possível que videogames possam ter influência sobre 

mecanismos e reações da “vida real” que não dizem respeito a eles. 

Para exemplificar, retomemos o caso do Call of Duty 4. Vimos anteriormente que 

a narrativa leva o jogador a associar a nacionalidade, na religião e na raça dos 

personagens inimigos como identidades de um inimigo. Agora, temos 

conhecimento de que esta associação é feita no afetivo, antes que se possa raciocinar 

se esta é uma constatação verídica (o jogador está focado na atividade do jogo: em 

que botões apertar, qual caminho a seguir, etc). 
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Essa influência da narrativa do jogo atua por meio do que chamamos até aqui de 

“afeto”, do processo de afetar e ser afetado, utilizando-se da desconexão entre o 

consciente e afetivo. Após o jogo, o indivíduo se desconecta de sua função como 

jogador e retoma sua função como membro pertencente a sociedade. É neste 

momento em que os afetos, influenciados pelos videogames, agem. Pois numa 

sociedade, existem diversas funções políticas que devem ser exercidas pelos 

cidadãos – como o voto. Se os afetos, conforme dizem os teóricos, são influenciados 

por propagandas e por campanhas políticas, então eles possuem um papel de 

extrema relevância em sociedade.  

O videogame, ao causar uma determinada impressão no afetivo do sujeito, pode 

levar a determinadas escolhas, numa eleição, por exemplo, que refletem aquilo que 

o afetivo tomou como verdade. Dessa forma, se no âmbito afetivo o sujeito assimila 

que, conforme visto no COD4, árabes e muçulmanos representam uma ameaça para 

sua vida e para a segurança de sua nação, ao se deparar com campanhas políticas 

que manifestam uma linha semelhante de pensamentos, e pode tender a apoiar 

determinada campanha pois o que vê está espelhado em seu afetivo. 

Reitero que isso é apenas uma possibilidade – e, portanto, é possível imaginar que 

inúmeras outras coisas, como o contrário do cenário acima, também são possíveis: 

um jogador de origem árabe e/ou muçulmana pode jogar COD4 e se sentir 

profundamente incomodado com a representação dos vilões ser a mesma da sua 

vida, e então se recusar a continuar jogando e se manifestar sobre sua decisão de 

não mais consumir o jogo (Akbar, 2017, online). 

Afetos, segundo Leys, tem o potencial de transformar indivíduos para o bem ou 

para “o mal”, ou seja, propensão a intenções ruins, sem nenhuma ligação com o 

conteúdo do argumento ou debate (Leys, 2011, pg. 435). Nisso, podemos entender 

que não é o conteúdo do videogame, da mídia, que se consome, que causa uma 

mudança de comportamento no indivíduo – mas sim como aquela mídia ressona 

com o jogador, o espectador, o leitor. O videogame pode possuir uma temática 

violenta ou uma temática pacífica, um conteúdo político (conectado com questões 

políticas da vida real) ou nenhum conteúdo relevante, e, ainda assim, o efeito que 

será gerado no jogador é dependente dos afetos que aquele jogo causa nele. 
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Tendo este entendimento, é possível compreender um evento que sumariza o que 

me propus a defender neste artigo – um videogame despertando uma ação política 

na vida real devido ao seu potencial político. Chamaremos este caso de “Mei de 

Hong Kong”. 

Para entendermos este caso, primeiramente devemos compreender o complexo 

cenário político que circunda este evento em específico. Em abril deste ano, uma 

lei de extradição foi proposta pelo governo de Hong Kong, pela qual seria permitida 

a extradição de criminosos para a China, sob certas circunstancias. A oposição 

levantou o argumento de que isso exporia a população de Hong Kong a julgamentos 

injustos e tratamento violento, e também dar abertura a perseguição de ativistas e 

jornalistas (John, 2019, CNN online). 

Milhares de pessoas foram às ruas protestar para que a lei fosse descartada 

completamente, porém as demonstrações entraram em conflito com a força policial 

numa frequência e violência cada vez maior. A cada mês que passava, uma nova 

ocorrência relacionada aos protestos incentivava o movimento a continuar – sejam 

protestos no Parlamento, no aeroporto internacional, ou manifestantes sendo feridos 

pela represália. O governo chinês caracterizou estes protestos como “revoltas”, 

descaracterizando a legitimidade. Os protestantes demandam que essa 

caracterização seja desfeita, e uma de suas demandas é por maior democracia, na 

forma de sufrágio universal. Fica claro a tensão entre Hong Kong e a China 

comunista, porém, não irei me estender nesse tópico. 

Ao longo do ano, várias entidades internacionais receberam reações de represália 

por parte do governo chinês caso se posicionassem a favor dos protestos de Hong 

Kong. Após um tweet do gerente do time de basquete Rockets, que se posicionava 

a favor dos manifestantes, a gerência das lojas filiadas à NBA (liga de basquete 

americano) requisitou que toda a mercadoria do time fosse retirada da venda.  

Tendo estabelecido este cenário, vamos a parte que trata de videogames. Uma 

empresa norte-americana de videogames, a Blizzard Entertainment Inc., promove 

competições de seus jogos para os jogadores mais habilidosos e transmite pela 

internet estas competições para fãs e outros jogadores acompanharem - tal como 

qualquer conteúdo de e-sports. 
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Em outubro deste ano (2019), em um desses campeonatos, do título Hearthstone, o 

jogador Ng Wai Chung ganhou uma partida importante e foi chamado para uma 

entrevista. Durante essa entrevista, ele disse: “Liberate Hong Kong, revolution of 

our time” [“Liberdade para Hong Kong, revolução do nosso tempo”, tradução 

minha], que é o slogan associado aos manifestantes de Hong Kong. (Carpenter, 

2019, online) 

A repercussão desta manifestação por parte do jogador foi imediata e negativa. A 

seção de sua entrevista foi cortada, e registros do ocorrido foram deletados da 

plataforma onde a Blizzard transmitia. A empresa, então, puniu o jogador, banindo-

o do programa da competição, proibindo de participar de futuras edições da mesma, 

e retirando o prêmio em dinheiro que ele ganhou na temporada – uma quantia acima 

de US$ 3 mil dólares.  

A companhia se justificou dizendo que o jogador violou as regras do evento, 

especificamente a regra que proíbe o jogador de “se expor a descrédito por parte do 

público, de ofender uma parcela ou grupo do público ou causa danos à imagem da 

Blizzard.” (HEARTHSTONE® GRANDMASTERS OFFICIAL COMPETITION 

RULES v1.4   p.12, Section 6.1, 2019, tradução minha). A perda do prêmio em 

dinheiro está prevista nas regras da competição. 

Entretanto, outros jogadores, fãs e espectadores condenaram a ação da Blizzard. 

Muitos usuários criticaram a ação em redes sociais, dizendo esta ser uma punição 

muito severa para a infração cometida pelo jogador, e passaram a associar a ação 

da empresa como motivada por razões políticas. Como muitas empresas norte-

americanas, a Blizzard possui muitos consumidores de seus produtos na Ásia, e 

principalmente na China, que é um mercado de enormes proporções. Dessa forma, 

a lógica subsequente feita pelas pessoas que criticaram a ação da empresa foi: com 

medo de receber uma retaliação econômica, tal como o time Rockets de basquete, 

citado anteriormente, recebeu, a empresa preferiu se posicionar a favor do governo 

da China, que repudia os protestos. 

A Blizzard possui também outro título, um jogo chamado Overwatch. Trata-se de 

um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), onde o jogador deve eliminar a equipe 

inimiga em conjunto com um time de 5 pessoas. O enredo do jogo é sobre uma 

equipe de agentes com treinamento de elite e tecnologia de ponta na Terra, num 
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futuro próximo. Estes agentes são responsáveis por contenção de agentes malignos, 

muitas vezes inteligências artificiais, muitas vezes humanos, e possuem uma luta 

constante pela liberdade e contra a opressão.  

Dentre os personagens de Overwatch, dou destaque para uma: Mei. A personagem 

é uma cientista climática de origem chinesa, que, apesar das dificuldades que 

enfrenta, decide retornar à equipe de agentes em benefício da humanidade, que 

novamente precisa de heróis (lema do jogo).  

Fãs e jogadores, que começaram a espalhar pelas redes sociais uma hashtag pedindo 

que jogadores boicotassem os produtos da empresa, resolveram criar um 

movimento na internet. Tendo conhecimento da história do jogo Overwatch, e 

entendendo que o que era pregado no jogo contrastava com as ações da empresa na 

vida real, os fãs começaram a circular pela internet arte da personagem chinesa Mei, 

porém vestida como um manifestante pró-Hong Kong, ou dizendo que apoiava os 

protestos, etc. E a tendência rapidamente se espalhou pela internet, fazendo com 

que a personagem criada pela Blizzard se tornasse um símbolo não-oficial dos 

protestos a favor de Hong Kong. (Ashcraft, 2019, online).  

Podemos entender pelo exemplo da Mei de Hong Kong que o enredo de um 

videogame, ao ser lembrado frente a eventos reais, levou diversas pessoas a 

pensarem em uma situação política de maneira crítica e, além disso, a criar um 

movimento que demonstra apoio a um movimento político e criticismo ao 

posicionamento político de uma empresa. Uma personagem do videogame em 

questão passou a ser utilizada como símbolo de resistência.  

Acredito que este exemplo último demonstra como é possível que um videogame 

pode inspirar pessoas a pensar politicamente, a se engajarem em causas importantes 

no mundo real e tomarem um posicionamento. Nas palavras de Leys, o jogo 

ressonou com o jogador que, ao ver as notícias, discordou e decidiu se posicionar.  

 

4. End Credits - Conclusão  

Como encarar videogames, após todas as considerações feitas neste artigo? Seria 

adequado pensar que, devido a existência da tendência histórica de culpar a mídia 

de entretenimento, os videogames devem ser encarados com mais leveza. O avanço 
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da presença de videogames, seja de maneira sucinta como abrangendo para outros 

meios de entretenimento, quanto o papel dos videogames como ferramenta de 

treinamento e de terapia é, com toda certeza, uma demonstração de que, seja como 

for que o indivíduo interage com eles, não poderá mais se limitar a ter opiniões que 

não permitem um diálogo aprofundado. 

A convergência entre política do mundo real e videogames, que, como visto no 

exemplo da Mei de Hong Kong, está acontecendo atualmente é, sem dúvidas, uma 

comprovação de que realmente existe uma esfera de política que permeia os 

videogames que é absorvida pelos jogadores, mesmo que inicialmente de forma 

superficial. Mas, com o incentivo correto, esse conhecimento é facilmente acessado, 

o que integra o jogador com questões políticas “do mundo real” que, talvez sem 

este conhecimento, não se sentisse confortável em debater sobre. 

Videogames são tal como arte: profundamente engajados nas relações entre o 

humano e a sociedade ao seu redor. E não somente, são também um veículo que se 

propõe a ser entendido por qualquer pessoa que o use. Penso que a universalidade 

gerada por esta característica deve ser ressaltada, e também servir como referência 

para que, futuramente, outras formas de transmitir aprendizado por um meio lúdico 

possam se inspirar nos videogames e serem compreendidas com facilidade, e 

abraçadas pelos usuários como parte de seu dia-a-dia e até parte integral de suas 

personalidades. 

O gamer é o jogador que não apenas joga, mas se envolve com os videogames e se 

encontra entre pixels e botões de comando. É aquele que se devota, debate, e 

demonstra seu apreço pelos jogos, por aquilo que gosta. É aquele que financia a 

indústria e pensa no que viu, se engajou, se afetou e jogou. Ele é figura política. 

Porém o gamer não é só essa imagem mistificada que se criou do jogador. O gamer 

também é a pessoa que não possui um console, nem um jogo em seu computador – 

porém joga no celular durante o transporte para casa. Não existe mais só a imagem 

inicial do gamer para definir jogadores de videogames.  

Reconhecer que todos, inclusive aqueles que fazem uso de aplicativos gamificados, 

são figuras políticas afetadas pelo videogame, mostra quão grande é o impacto do 

que os videogames têm a oferecer. Se ser jogador engloba um grande escopo de 



39 
 

 
 

pessoas, videogames possuem um amplo alcance de impacto, o que configura sua 

importância. 
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