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ara alguns, esquisitos, in-
trospectivos e antissociais. 
Para outros, criativos, in-

teligentes e descolados. O este-
reótipo do jogador de videogame 
como aquele nerd que não sai de 
casa ficou no passado. A visão de 
que os jogos eletrônicos geram 
violência, também. O próprio uso 
do termo “gamer” deve cair em 
desuso já que, hoje, qualquer um 
mergulha nessa onda. 

O documentário Tiros em Co-
lumbine, do diretor Michael Moore, 
analisa a cultura norte-americana e 
o direito dado a qualquer civil ao 
porte de armas.  Ele conclui que os 
produtos de entretenimento não 
são um elemento adequado para 
explicar a paixão dos estaduniden-
ses por armas. 

O historiador Christiano Britto 
Monteiro, doutor em História dos 
Games e professor do Colégio Pe-
dro II, concorda com essa visão. Para 
ele, a formação dos Estados Unidos 
como nação se baseou na luta ar-
mada e essa seria a motivação social 
para a prática da violência. Dessa 
forma, não existiria uma relação de 
causalidade entre jogar videogame 
e cometer atos agressivos. 

Para além do cinema, o profes-
sor do curso de Mídias Digitais da 
PUC-Rio, Guilherme Xavier, atribui 
à cobertura midiática grande parte 

da responsabilidade pelo estigma. 
Segundo ele, a norma não gera 
notícia, mas sim a exceção. Nessa 
visão, seriam os casos atípicos que 
tornariam os meios de comunica-
ção potências capazes de denegrir 
a imagem dos gamers. Portanto, 
haveria a preferência por divulgar a 
imagem do gamer como um sujeito 
violento.

– Para a mídia tradicional, o jo-
gador é, obrigatoriamente, um 
estereótipo. Ela já não comemora 
quando um alcoólatra comete um 
crime ou quando um chocólatra 

rouba uma loja, mas fica efusiva 
quando um jogador de 17 anos 
mata a mãe e fere o pai por ter sido 
proibido de jogar Halo 3, como o 
ocorrido em 2008.

Além disso, Xavier ressalta que, 
com o tempo prolongado de ex-
posição ao jogo, o gamer não 
percebe aquilo como violência. 
Ele cita os exemplos do Coiote da 
Warner Bros. e do Mário da Ninten-
do, que podem morrer várias vezes 
durante uma partida, mas nem por 
isso são percebidos como estímulo 
a práticas violentas.

Um retrato da diversidade dos jogadores de videogame

Raísa ChiaRelli e ZíngaRa lofRano

Os gamers de um jeito 
que você nunca viu
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Para Guilherme Xavier, não existe qualquer estudo definitivo sobre o vínculo 
dos jogos tidos como agressivos com situações violentas. 

Zíngara Lofrano

 



29Jogue Junto

– Se o personagem explode em 
pedaços e volta imediatamente 
para uma nova tentativa, com todos 
os membros no lugar, por que con-
siderar isso um problema? É tudo 
reconhecidamente uma ilusão. 

No filme Tiros em Columbine, 
Michael Moore também investiga 
o interesse empresarial em divulgar 
a violência para promover o lucro. 
Guilherme Xavier avalia que as pro-
dutoras de games se preocupam 
mais com o potencial financeiro de 
um jogo violento do que para o ris-
co de o usuário tornar-se agressivo.

– (As empresas) se preocupam 
mais em quanto irão ganhar com 
as vendas, conforme a violência em 
nossa sociedade se tornou, como 
sexo e comida, uma commodity. 

A grandiosidade do 
videogame

Quem joga videogame também 
é vítima de outros rótulos, como 
depressivo, incapaz de se relacionar 
ou sedentário. No entanto, segun-
do os dois especialistas, essa visão 
tende a desaparecer. O historiador 
lembra que atualmente as pessoas 
têm acesso a informações de fontes 
diversas. Logo, com o consumo de 
mídia se tornando mais homogê-
neo, estereótipos não se fixam mais.

– Geralmente quem pensa assim 
são pessoas mais velhas e, à me-
dida que as gerações avançam, o 
estigma não é transmitido, por isso 
tende a desaparecer.

Monteiro acrescenta que uma 
visão estereotipada também pode 

ser positiva para os jogadores. Isso 
porque eles ficam motivados a ela-
borar respostas para desconstruir 
a imagem depreciativa. Nesse es-
forço, o gamer acaba reforçando 
a própria identidade. Além disso, 
o professor nota a ampliação da 
capacidade cognitiva em quem 
joga. Ele sente nos alunos e em si 
próprio uma facilidade para arma-
zenar informações e mapeá-las na 
memória.

– Você passa a montar um univer-
so 3D na sua cabeça.

Rotular o usuário de videogame 
se torna ainda mais problemáti-
co porque hoje todos jogam, seja 
como distração casual, no meio de 
transporte, seja como parte fun-
damental da vida. Exatamente por 

Professor do tradicional Colégio Pedro II, Christiano Monteiro acredita que os alunos se sentem valorizados por ele 
reconhecer o mundo deles como cultura.

raísa Lassance
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isso há uma tendência ao desuso 
do termo “gamer”, segundo Gui-
lherme Xavier.

– Somos fotógrafos se usamos 
uma máquina digital? Somos co-
zinheiros se fazemos um miojo?  
Então, por que seríamos gamers 
se também, e não exclusivamente, 
jogamos?

Para Guilherme, quem critica os 
games como parte da rotina são, 
muitas vezes, indivíduos compulsi-
vos por redes sociais.

Segundo Monteiro, o real perfil 
do jogador assíduo corresponde a 
intelectuais, que cultivam conhe-
cimento de clássicos do cinema, 
graphic novels (novelas gráficas de 
quadrinhos) e RPG (jogos para vi-
ver personagens e criar narrativas 
em colaboração), além de muitos 
amigos reais e virtuais, o que vai 
contra o estigma antigo de uma 

pessoa alienada e depressiva.
De acordo com Xavier, a prática 

de jogos traz benefícios cognitivos, 
que não são levados em conta na 
representação midiática. Ele cita 
a aquisição de conhecimento e a 
possibilidade de recuperação pela 
fisioterapia assistida por jogos.

– Jogos são atividades intelec-
tuais. Durante uma partida, é pos-
sível assumir posturas de investi-
gação, concentração e foco que 
fazem os jogadores melhorar a 
capacidade perceptiva e, até certo 
ponto, cognitiva. Os games, ainda, 
são experiências recompensado-
ras, que geram senso de pertenci-
mento, podendo causar melhorias 
sociais. Há casos de pessoas que 
usaram jogos para abandonar ví-
cios, vencer a depressão e, inclusi-
ve, prolongar as capacidades cere-
brais na longevidade.

O historiador Christiano Mon-
teiro defende que jogar videoga-
me impulsiona uma passagem de 
espectador passivo para sujeito 
ativo. Segundo ele, a grandiosi-
dade do videogame ainda não foi 
revelada. 

– O videogame é uma apresen-
tação de problemas a serem re-
solvidos, e todos os desafios no 
jogo têm um gabarito. Por isso, o 
jogador não desiste até alcançar 
a solução completa. A dinâmica 
do game, portanto, transfere o 
controle para os jovens, para os 
indivíduos. Setores conservadores 
acreditam que os jovens não estão 
preparados para “pegar no contro-
le”, assim como muitos indivíduos 
não estariam preparados para vo-
tar. A transferência do controle para 
o jovem provoca um choque de 
gerações.

Os meninosOs meninos

As meninasAs meninas

Daniel Guerra na posição 
de herói de Game of 
Trones, na companhia de 
Pokemons e Harry Potter 
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Muitas pessoas ainda consideram os games um universo mas-
culino, mas Amanda Brigido prova o contrário. A estudante de 
publicidade, dubladora e atriz começou a jogar por volta dos 
5 anos. Influenciada pelos três irmãos mais velhos, ela é dona 
de um canal de gameplay (nome dado ao ato de exibir o seu 
progresso em determinado game) no YouTube, chamado Fala 
Jogada. Com mais de 10 mil inscritos, o canal brinca com duas 
paixões da atriz: a dublagem e os games.
A dona do canal de gameplay acredita que a sociedade cria jul-
gamentos sobre quem está fora dos padrões. Ela, inclusive, já 
sofreu preconceito dos próprios jogadores.
– Alguns amigos meus, que não curtem esse universo, acabam 
me taxando de estranha e, outras vezes, os próprios gamers não 
acreditam que eu seja mulher ou ficam me subestimando nas 
partidas por conta disso.
Apesar disso, Amanda não se importa com os comentários nega-
tivos. A atriz assume, porém, que o isolamento é um comporta-
mento natural dos jogadores, mas ela alerta sobre a importância 
do equilíbrio entre a realidade e a ficção.
– Quem costuma jogar muito prefere ficar naquele mundinho vir-
tual e não interagir com a realidade. É confortável ficar no quarto. 
Além de ser barato, não exige muito da sua energia. Mas digo, 

por experiên-
cia própria, 
que você não 
deve exage-
rar, mas equi-
librar os dois: 
sair com os 
amigos e, de-
pois, dar uma 
“jogadinha”. 
Para Amanda, 
os games não 
influenciam no 
comportamen-
to agressivo. 
Fascinada pela 
área militar, a 
estudante prefere os jogos de tiro.
– Acho que aquela polêmica em torno dos jogos mais sangrentos é 
puro mito. O game não pode ser considerado o culpado por uma 
criança que tem pré-disposição a ser violenta. Eu, por exemplo, 
jogo desde pequena e nunca senti vontade de matar ninguém.
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Estudante de cinema, assistente de 
produção e gamer nas horas vagas, 
Daniel Guerra ainda lembra quando 
ganhou o primeiro videogame: no Na-
tal de 1996. Com uma fita de 10 jogos 
da Sega, Guerra viveu a sua primeira 
aventura com os controles: o Mega 
Drive III. O futuro cineasta assumiu 
que já foi fanático por jogos: o tempo 
e o dinheiro foram os que mais sofre-
ram com esse vício. Guerra comentou 
que, somando todo o dinheiro gasto, 
poderia dar entrada em um carro zero.
– Atrapalhou e muito. Há 10 anos, 
chegou no Brasil o que viria a ser meu 
primeiro game on-line em grupo: o Ragnarök. O jogo era um mun-
do e possibilitava relações com outros jogadores em tempo real. 
Esse mundo alternativo passou a ser o meu universo durante um 
tempo. Eu jogava sem parar, não estudava, não comia, não dormia, 
não saía de casa, mas valeu muito a pena.
Guerra afirmou que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Ele 
acredita que, com a popularização dos videogames, esse estigma 
não faz mais sentido.
– Não acho que exista preconceito entre aqueles que jogam e os 
que não jogam. Mas lá nos anos 1990, quando a tecnologia ainda 
não dominava a infância de ninguém, rolava sim um bullying dos 
meninos da escolinha de futebol em cima dos caras que jogavam 
Game Boy no recreio.

Apesar disso, o assistente de produção 
afirma que o disputa entre os próprios 
gamers existe. Segundo Guerra, existem 
basicamente dois grupos de jogadores 
extremistas que debatem qual é o me-
lhor console: os Sonystas, jogadores de 
PlayStation, e caixistas, apaixonados por 
Xbox. Por conta desse conflito, os ami-
gos sonystas de Guerra zombaram bas-
tante, quando ele ganhou o Xbox 360 de 
presente. 
O estudante de jornalismo Matheus Vas-
concellos acredita que o preconceito com 
os jogadores é limitado, restrito às pes-
soas com mais de 30 anos, que ainda mo-

ram com os pais e gostam de games infantis. Como não participa 
desse grupo, Matheus nunca sofreu nenhuma discriminação, pelo 
contrário. Para ele, quem gosta de jogos hoje é considerado cool. 
Tudo começou em 2003, quando tinha 11 anos. Harry Potter and 
the Chamber of Secrets, Winning Eleven e Need for Speed foram 
os primeiros jogos. Vasconcellos demorou um pouco para ganhar 
o console PlayStation 2, mesmo gostando bastante. Ele acredita, 
porém, que os pais deram o presente no momento ideal.
– Todo adolescente já levou bronca da mãe porque jogou demais. 
Acontece. Apesar disso, nunca deixei que ele atrapalhasse os 
meus estudos ou os meus compromissos diários. Já fiquei sim mais 
de 24 horas acordado para zerar um jogo, mas em período de fé-
rias e sem compromissos.

Os meninosOs meninos

As meninasAs meninas

Matheus Vasconcellos alia trabalho à diversão. 
Atualmente, ele estagia na editoria de Jogos da 
Globo.com

Mesmo apaixonada pelos jogos, Amanda Brígido 
assume que não gastou muito dinheiro. “Sou um 
pouco pão dura com esse tipo de coisa”, confessa a 
dona do canal Fala Jogada.
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Games também podem ser ótimos aliados para unir pai e filho. 
O estudante João Gabriel Sampaio, de 21 anos, e o empresário 
Jorge Luiz Sampaio, de 51 anos, jogam juntos desde 1998, 
quando João tinha apenas cinco anos. Jorge divertiu-se muito 
com o Genius, o primeiro jogo eletrônico vendido no Brasil. 
Mas hoje o que faz sucesso na casa dos Sampaio são os games 
de corrida. Apesar de preferir os jogos mais desafiadores com 
enigmas e fases especiais, João não deixa o grande companheiro 
sozinho. Jorge é fascinado pelos jogos de carros e motos. 
Considerado por ele mais fáceis, quando o filho compra um novo 
jogo desse gênero, a diversão é certa.
O empresário acredita que o preconceito existe. Ele não nega que 
tinha dúvidas sobre o videogame ser uma má influência para os 
filhos, mas, hoje, pode assumir que não houve nenhum problema.
– Minha maior preocupação era que meus filhos se deixassem 
levar por jogos, seja qual fosse. Mas fico feliz em dizer que eles 
sabem escolher o momento de brincar e de agir com seriedade. 
Os games são um passatempo saudável, desde que seja na 
medida certa.

Jorge nunca recebeu olhares maldosos por dizer que tinha o 
hábito de jogar, ao contrário de João.
– Muitas pessoas olham para você achando que é vagabundo 
e que essa coisa de jogos não dá futuro. Mas para ser sincero, 
nunca me importei com isso.

• http://www.youtube.com/watch?v=whL2LlRkhXk
(Documentário Bowling for Columbine completo)

• http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/Benef%C3%ADcios_e_
Malef%C3%ADcios_dos_Jogos_Eletr%C3%B4nicos
(Artigo com os benefícios e malefícios dos games, editado 
por Paulo Roberto de Pauli com a ajuda de Karoline D. Prado, 
Luciana N. Garcia e Larissa C. da Silva)

• https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-
humano/a-influencia-dos-jogos-eletronicos-violentos-nos-
adolescentes

(A influência dos jogos eletrônicos violentos nos adolescentes, 
de Andrea Thaís Xavier Rodrigues Hurtado e Larissa de 
Carvalho Muniz)

• http://andredeabreu.com.br/docs/videogames_bem_ou_mal.
pdf
(Artigo Videogame: um bem ou um mal?, de André de Abreu)

• http://www.dw.de/proibi%C3%A7%C3%A3ode-videogames-
violentos-poderia-estimular-sua-pr%C3%A1tica/a-2245873
(Entrevista com o sociólogo Klaus Hurrelmann sobre o poder 
de influência dos videogames na sociedade)
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De PAI para FILHODe PAI para FILHO

De Angry Birds, passando por Golf, 
Freecell, Mario Kart, Wii até Fifa 2012. 
Esses jogos fazem parte dos momentos de 
diversão de Therezinha Bretz Farina, de 75 
anos. A senhora, que tem aulas semanais 
de informática, conheceu os games 

por influência do neto de nove anos. 
Therezinha Farina conta que não gosta 
de novela, prefere atividades mais ágeis, 
como jogos simples.
– No Ipad, além do Jogo das Bolinhas, 
eu jogava o Angry Birds, mas minha 
professora tirou, a desgraçada, e botou 
uns aqui que ela acha mais adultos para 
mim. Eu não gosto! Eu gosto é dos 
imbecis! 
Os games contagiaram a família. Além de 
avó e neto, o avô e a outra avó participam 
das partidas. O marido de Therezinha, 
Paulo Danilo Farina, de 76 anos, ficou fã 
de Paciência Spider. O casal joga todas 
as noites, depois do jantar até a hora de 
dormir. Com o neto, a avó gosta de brincar 
com o Jogo das Bolinhas.

– A gente aposta quem consegue chegar 
num nível mais alto... “Olha, eu tô com 
cinquenta mil e tantos pontos!”, e o outro 
“Eu tô com sessenta e tanto!”. A gente 
fica falando quanto fez, e a outra avó 
também entra na disputa.
O neto, Pedro Bretz Farina, declarou que 
ela joga melhor do que ele esperava. 
O menino contou que foi ensinando os 
comandos e, conforme ela aprendia, ele 
ensinava mais. Pedro também contou 
da ocasião em que um amigo o viu jogar 
com a avó.
– Meu amigo perguntou “Como que 
ela está jogando?”. Ela joga melhor 
do que eu imaginava. Ela sempre foi 
bem legal, mas... nunca vi avó que joga 
videogame!

APRENDENDO com os MAIS NOVOSAPRENDENDO com os MAIS NOVOS

LinksLinks

Mesmo com vários amigos nos jogos on-line, João Gabriel 
Sampaio não abre mão das partidas com o pai.

“Ele tem muitos amigos, é muito 
sociável e tem limites para jogar. Ele 
luta um pouco, mas aceita”, conta a avó 

 

Katharina farina
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