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RESUMO 

 Este artigo aborda de uma forma um pouco irreverente, a história dos jogos 

eletrônicos e como cada vez mais eles estão influenciando na juventude. Suas possíveis 

aplicações no tratamento psicoterápico, e como se dão as relações nas comunidades 

criadas por jogadores de diferentes tribos e subgrupos e sua influência na formação de 

opiniões. 

Palavras chave: comunidade; cultura; Dota; jogos eletrônicos; League of Legends; 

jovens. 

 

ABSTRACT 

This article treats in a slightly irreverent way, how electronic games are 

increasingly influencing youth. Its possible applications in psychological treatment, and 

also how the relations in the player created communities happen being influenced by 

urban tribes and their subgroups in the formation of opinions. 

Key words: community; culture; Dota; Electronic games; League of Legends; 

young. 
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INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade a tecnologia tem se tornado cada vez mais parte do nosso 

cotidiano, tanto dos jovens adultos e idosos, quanto das crianças e adolescentes. E esse 

será o tema tratado aqui, a que ponto os jogos eletrônicos podem influenciar 

psicologicamente as crianças, adolescentes e pais, que formas de interação podem surgir 

a partir do convívio entre jogadores e como isso influencia na formação dos sujeitos nas 

comunidades tanto virtuais (na internet) quanto reais (físicas, pessoais, presenciais). 

O objetivo desse trabalho é trazer os problemas e benefícios relacionados aos jogos 

eletrônicos, suas aplicações no campo da educação e o impacto que estes exercem nas 

comunidades que são criadas a partir da interação entre os jogadores. Para a produção 

deste artigo, foram consultados dois jogadores (de idade 23 e 18) para o esclarecimento 

de algumas dúvidas em relação às informações encontradas em relação às comunidades, 

e como membros ativos podem confirmar ou não a veracidade dos resultados 

encontrados. 

Também foram consultados alguns autores que abordam o tema “jogo”, e artigos 

relacionados aos jogos eletrônicos e a sua influência. Como resultado ao produzir este 

artigo, trouxemos a história e desenvolvimento dos jogos eletrônicos, sua aplicação 

prática em diversos aspectos, na esperança de que aumente cada vez mais a quantidade 

de conteúdo produzido com foco nesse tema, que está cada vez mais recorrente. 

Com o surgimento das comunidades de jogos online, novas linguagens e 

nomenclaturas surgiram, assim como o termo “internauta” que surgiu para acompanhar 

a internet, que também serão abordados aqui enquanto tentamos percorrer a gama de 

novidades que acompanham o universo dos jogos eletrônicos. 

A começar pelo sentido da palavra jogo, no modo como o empregaremos nesse 

trabalho, “Jogo é um termo do latim jocus que significa gracejo, brincadeira, 

divertimento. O jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de 

regras e define um indivíduo (ou um grupo) vencedor e outro perdedor.” 

(GUILHERME, 2011-2017. Pagina única) diferentemente da brincadeira sem regras. 

 

 



UMA HISTÓRIA DE JOGOS ELETRÔNICOS 

Jogos existem desde os primórdios da humanidade (os primeiros registros datam de 

aproximadamente 2600 a. C.), quando pensamos em atividades de lazer as principais 

ideias que nos vêm à mente são: “descansar”, “jogar”, “dormir”, “brincar”, “viajar”, 

“sair” etc. Já os chamados jogos eletrônicos são relativamente recentes, tendo em vista o 

nosso avanço tecnológico explosivo nos últimos anos. O primeiro jogo eletrônico foi 

criado em 1947 e foi chamado de “Dispositivo de entretenimento com tubo de raios 

catódicos” (Fig. 1), que fora patenteado no ano seguinte por Thomas T. Goldsmith Jr. e 

Estle Ray Mann. “O dispositivo foi inspirado na tecnologia de radares e consistia em 

um dispositivo analógico que permitia controlar um ponto vetorizado em uma tela, 

simulando mísseis que acertavam alvos.” (Guia a história: Videogame, 6ª edição, São 

Paulo, On Line Editora, 2016)  

 

Fig. 1 – O primeiro jogo eletrônico e seus criadores. 

Após uma longa história de desenvolvimento tecnológico os jogos foram ficando 

cada vez mais modernos até que em 1989 através de conexão “Dial-up”, a famosa 

“internet discada” aqui no Brasil, foi possível que o primeiro jogo online fosse jogado, 

se tratava de um jogo de xadrez com a opção de se jogar com conexão direta com o seu 

adversário, cada um no conforto da sua casa. Infelizmente naquela época era necessário 

muito dinheiro, paciência e conhecimento técnico sobre computadores para conseguir 

jogar dessa forma, lembrando que a conta telefônica vinha altíssima já que as conexões 

de internet usavam linha telefônica e levavam de 30 minutos a 2 horas para estabelecer 

uma conexão de qualidade (na medida do possível para a época), logo apenas um grupo 



seleto de pessoas era capaz de participar de jogos desse caráter. (Guia a história: 

Videogame, 2016) 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento dos meios de comunicação surgiram os 

jogos para celulares, os consoles portáteis (aparelhos eletrônicos que podiam ser 

montados e desmontados nas televisões e jogados em vários lugares, tanto em casa 

quanto fora dela) e a melhoria dos serviços e conexões de internet tornaram possível a 

criação de jogos online em escala massiva, os chamados MMOs (Massively Multiplayer 

Online, por definição ou “Multijogador Online em Massa”). Estes consistem em 

mundos inteiros criados para que os jogadores possam interagir entre si e com o mundo 

de forma quase “livre”, conversando, fazendo coisas juntos tanto entre si quanto de 

forma cooperativa, sendo o mais famoso (e que consagrou o gênero MMORPG 

[Massively Multiplayer Online Role Playing Game]) entre estes jogos o World of 

Warcraft, criado e distribuído pela empresa Blizzard, que até hoje possui uma legião 

(literalmente!) de fãs e jogadores por todo o mundo e uma comunidade que já perdura 

por 14 anos (2003-2017), cada dia mais crescente. (BATISTA et al., 2006) 

O termo “MMORPG” foi usado pela primeira vez em 1997, por 

Richard Garriott, o criador de Ultima Online – até hoje um dos 

melhores exemplos do gênero. [...] A diferença entre os RPGs comuns 

e os MMOs está no número de jogadores envolvidos simultaneamente, 

muitas vezes na casa dos milhares. (FIGUEIREDO, 2012. Pagina 

única) 

 

Fig. 2 - Ultima Online 



 

Fig. 3 – World of Warcraft 

O primeiro a tentar criar uma definição para a palavra “jogo” (game) foi o filósofo 

acadêmico Ludwig Wittgenstein (1953) ao falar sobre jogos de linguagem. Ele 

argumenta em sua obra Investigações Filosóficas que os jogos (termo geral) não podem 

ser definidos como uma única coisa, mas como um conjunto de coisas, características e 

categorias que são compartilháveis dentre as definições possíveis tanto para a palavra 

em si, como para a atividade de jogar (play). 

É como se alguém explicasse: "Jogar consiste em movimentar coisas 

sobre uma superfície de acordo com certas regras..." - e nós lhe 

respondêssemos: você parece estar pensando nos jogos de tabuleiro, 

mas os jogos não são todos como estes. Você pode retificar sua 

explicação ao limitá-Ia expressamente a esses jogos. 

(WITTGENSTEIN, 1953. p. 17) 

 

O filósofo Johan Huizinga explica em seu livro Homo Ludens (1971) que jogos são 

uma parte primária da vida, assim como o raciocínio (homo sapiens) e a fabricação de 

objetos (homo faber). Ao longo da obra Huizinga argumenta como o lúdico e os jogos 

são importantes como base de surgimento e desenvolvimento da civilização humana, e 

como o jogo não pode ter a sua existência negada, diferente da justiça, beleza, do bem, 

do mal. Em nossa concepção do jogo, desaparece a distinção entre a crença e o "faz de 

conta". 

A noção de jogo associa-se naturalmente à de sagrado. Qualquer 

prelúdio de Bach, um verso de qualquer tragédia é prova disso. 

Decidindo considerar toda a esfera da chamada cultura primitiva como 

um domínio lúdico, abrimos caminho para uma compreensão mais 



direta e mais geral de sua natureza, de maneira mais eficaz do que se 

recorrêssemos a uma meticulosa análise psicológica ou sociológica.  

O jogo sagrado, pelo fato de ser indispensável ao bem--estar da 

comunidade e um germe de intuição cósmica e de 

desenvolvimento social, não deixa de ser um jogo que, como 

dizia Platão, se processa fora e acima das austeras necessidades 

da vida quotidiana. (HUIZINGA, 2000. p. 22) 

Jogos eletrônicos são nada mais nada menos que a concretização da fabulação dos 

profissionais da indústria do entretenimento eletrônico, que ajudam os jogadores a 

terem as suas próprias fabulações e momentos de criatividade (limitada) usando das 

ferramentas disponibilizadas através dos jogos eletrônicos.  

Apesar de citar o jogo de uma forma geral, nós trabalharemos aqui com uma 

categoria bem específica de jogos, que é o jogo eletrônico, mais especificamente os 

jogos que possuem um cenário competitivo crescente, e maior influência sobre os 

jogadores e sobre a comunidade gamer, não esquecendo é claro de jogos com funções 

educativas, didáticas e que podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades 

específicas como, por exemplo, gestão de recursos e pessoas, maior proeza cognitiva, 

aprendizado de um novo idioma, etc. Os jogadores/atletas de e-sports dedicam metade 

(ou mais) das suas horas diárias no computador ou console jogando, treinando e 

aprendendo cada vez mais estratégias, mecânicas, interações e composições de 

personagens, times e jogadores dos tais jogos, alguns deles exemplificados logo adiante. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

A nova onda recente dos e-sports (abreviação de “esportes eletrônicos” em inglês) 

está se tornando muito popular no Brasil de alguns anos pra cá; tratam-se de 

campeonatos gigantescos com prêmios milionários para as equipes campeãs, dentre os 

quais, um belo exemplo, é o campeonato anual The International (Fig. 6), do jogo Dota 

2 (Fig. 4), que teve em sua premiação (2014) o valor de U$5m (cinco milhões de 

dólares) pros vencedores (a equipe Newbee) e o valor aproximado de U$18m (dezoito 

milhões de dólares) em sua premiação total, enquanto outros jogos possuem uma menor 

visibilidade, os prêmios variam de U$100,000 (cem mil dólares) a U$10m (dez milhões 



de dólares) para Dota 2 e League of Legends (Fig. 5), ambos do gênero MOBA 

(Multiplayer Online Battle Arena). No Brasil os e-sports estão começando a ter certa 

visibilidade ainda agora, com um ou dois programas direcionados ao público nerd na tv 

aberta e transmissões ao vivo nos canais ESPN e SPORTV de campeonatos 

internacionais de diversos jogos, entre eles os citados acima. 

         

Fig. 4 e 5 - Respectivamente os maiores jogos (e grandes rivais) do gênero MOBA, Dota 2 e League of Legends. 

Todas as informações relacionadas a times, jogadores, campeonatos profissionais e 

amadores dos principais e-sports podem ser consultados no site wiki.teamliquid.net, que 

é diariamente atualizado com dados de campeonatos e jogos que acontecem todos os 

dias ao redor do mundo dos jogos citados e mais. 

 

Fig. 6 – Time campeão do The International 2014, campeonato mundial de Dota 2 

Todo esse desenvolvimento e visibilidade se concretizaram através do crescimento 

exponencial do público nerd, que apoia e participa tanto da criação quanto do 

desenvolvimento de novos jogos todo ano. Assim como os torcedores de futebol vão ao 

estádio assistir aos jogos do seu time, o público nerd vai aos campeonatos torcer por 

seus times. 



Durante as competições os ingressos podem chegar a custar até U$300 (um valor 

relativamente caro se comparado com qualquer outro esporte) (Equipe Dota, 2017), mas 

para a comunidade de jogadores e torcedores de e-sports esse alto valor não é empecilho 

para assistir os jogos, alguns serviços de streaming (transmissão ao vivo) oferecem 

taxas menores, às vezes até mesmo gratuitos, para que os jogos possam ser assistidos 

pela internet no conforto do lar. (Site Twitch.com) 

Para maiores informações sobre o desenvolvimento da cultura nerd, o que é 

abordado de forma mais que breve neste trabalho, podem ser consultados os seguintes 

trabalhos que se aprofundam mais no assunto: Dos hackers aos nerds: como um grupo 

outsider se torna estabelecido criando novos outsiders, por Enildo Fernande da Silva e 

Igor Ramady Lira de Sousa; O nerd virou cool: identidade, consumo midiático e capital 

simbólico em uma cultura juvenil em ascensão, por Patrícia Matos; e Identidades 

nerd/geek na web: um estudo sobre pedagogias culturais e culturas juvenis por Angela 

Dillmann Nunes Bicca, Ana Paula de Araújo Cunha, Márcia Helena Sauaia Guimarães 

Rostas e Max de Lima Jahnke . 

Em uma matéria feita pelo Huffington Post em 29/10/2014, é mostrada a iniciativa 

de um grupo de neurocientistas cognitivos e profissionais da área de desenvolvimento 

de jogos eletrônicos que atuam em conjunto para criar um jogo de realidade virtual com 

fins exclusivamente terapêuticos, a pesquisa ocorreu no Center for BrainHealth at The 

University of Texas at Dallas, Texas, EUA. (Centro de Saúde Cerebral da Universidade 

do Texas em Dallas) O objetivo da equipe, logo, do jogo desenvolvido, é ajudar 

pacientes com síndrome de Asperger, autismo ou algum traumatismo cerebral que 

venha a afetar funções cognitivas e qualquer outro sintoma que afete as capacidades de 

interação social do paciente. 

O jogo Charisma: Social Cognition Training (Carisma: Treino de Cognição Social) 

vem sendo desenvolvido desde 2008 com o propósito exclusivo de melhorar as 

interações sociais dos jogadores, pacientes diagnosticados com autismo e suas possíveis 

variações, como a Síndrome de Asperger por exemplo. O jogo vem sendo direcionado 

para o público jovem (de 8 a 14 anos) para treinar e desenvolver as habilidades sociais 

do usuário e auxiliar no tratamento de quadros autistas. Trata-se de uma cidade onde o 

jogador controla um personagem próprio e pode andar e interagir com o mundo, no qual 

o foco principal são lugares familiares no mundo real: parques, escolas, lanchonetes, 

http://www.emagrecersemmisterio.com.br/queima-de-48-horas/
http://www.emagrecersemmisterio.com.br/queima-de-48-horas/


restaurantes, entre outros. Os estudos feitos pela University of Texas at Dallas 

comprovaram uma melhoria de no mínimo 70% nos pacientes que aceitaram usar o 

Charisma como auxiliar no tratamento psicoterapêutico. (Center for brainhealth, [201-

?]) 

Practicing social interaction in a safe, non-threatening, gaming 

environment helps people reduce anxiety and gain the confidence and 

skills they need to attempt more social interactions in their daily lives. 

Praticar interação social em um ambiente de jogo seguro e não 

ameaçador, ajuda as pessoas a reduzir a ansiedade e ganhar a 

confiança e as habilidades que são necessárias para tentar mais 

interações sociais em suas vidas cotidianas. (Traduzido do inglês) 

(CHAPMAN, 2014. Pagina única) 

A médica chefe do projeto Tandra Allen M. D. , notou uma grande melhora no 

quadro dos pacientes após adotar o jogo eletrônico como forma de tratamento e 

constatou que, num período de 4 a 5 semanas, os pacientes já conseguem obter uma 

melhora significativa na identificação de sentimentos, assim como compreensão e 

resposta às expressões mostradas por terceiros em situações cotidianas de interação 

social, que vão de entrevistas de emprego a simples conversas entre amigos. 

Entretanto de acordo com Gregoire (2012), a realidade virtual não pode (ainda) ser 

vista como uma substituta do tratamento clínico convencional, mas sim como um 

complemento e uma ferramenta para preencher lacunas no tratamento e ajudar a agilizar 

o progresso dos pacientes.  

No segundo semestre de 2017 houve uma grande comoção da comunidade gamer 

com lançamento do jogo Star Wars Battlefront 2, trata-se de um jogo de tiro em 

primeira pessoa (ou FPS, First Person Shooter). O jogo pode ser considerado um dos 

lançamentos mais esperados do ano, principalmente pelos fãs da saga Star Wars. Esse 

jogo em específico emprega um sistema de níveis para progredir e desbloquear 

equipamento melhor conforme você joga. Mas dessa vez a empresa, que já é famosa por 

tentar lucrar o máximo possível com seus jogos, passou de todos os limites aceitáveis 

pelos consumidores: fazer com que o investimento de dinheiro real no jogo desse 

grande vantagem aos jogadores que gastarem mais.  



Como nesse jogo o foco é o modo online multiplayer (Multijogador online), muitos 

jogadores viram o potencial que isso tinha. O sistema falho adotado nesse jogo faz com 

que os jogadores que gastam mais dinheiro comprando caixas (chamadas de lootboxes, 

ou caixas de loot), comecem com uma grande vantagem nas batalhas com equipamentos 

melhores e maior chance de conseguir veículos (que são um verdadeiro trunfo no 

combate).  

A comunidade percebeu o que estava a acontecer e decidiu fazer um boicote, 

reduzindo as notas em sites especializados em crítica de jogos e evitando comprar o 

jogo para que a empresa tivesse prejuízo. Inclusive em alguns países (como Bélgica e 

Holanda) o sistema de lootboxes adotado por esse jogo foi considerado jogo de azar e o 

jogo foi barrado. Dessa tentativa surgiu a união de vários grupos de jogadores para o 

bem comum, que antes tinham certa rivalidade por jogarem jogos diferentes ou 

simplesmente por não concordarem em alguns pontos. (Site Tecmundo, 2017) 

 

POR QUE JOGAR? 

Quer saber por que as crianças gostam tanto de jogar videogame? Quais os efeitos 

que o jogo possui no desenvolvimento intelectual dos seus filhos e quais problemas 

podem trazer? Se vocês se preocupam com a educação e saúde tanto mental quanto 

física dos seus filhos e filhas, estejam cientes das consequências que os jogos 

eletrônicos trazem quando os incluímos no dia a dia das crianças e adolescentes. Jogos 

eletrônicos podem ser muito didáticos se escolhidos com cuidado. Os jogos que 

ensinam às crianças outro idioma, matemática, geografia ou conceitos básicos de 

qualquer outra matéria como física ou química já existem no mercado, mas infelizmente 

ainda são raridade. Esses jogos perdem no mercado para jogos violentos e dramáticos, 

como jogos de guerras, tiro, lutas e afins. 

 Não desmerecendo também o valor educacional que muitos destes jogos podem 

ter, caso a criança jogue com o acompanhamento de um adulto ou de outra criança que 

tenha uma visão mais ampla do jogo que o simples “andar e socar”. Jogos de guerra 

podem ser bastante didáticos, do ponto de vista histórico e sentimental, assim como 

jogos que possuam uma trama bem elaborada ou que envolva contextos, personagens e 



acontecimentos históricos de grande importância, como os jogos da franquia Assassin’s 

Creed que tratam temas como a revolução francesa e a expansão marítima por exemplo. 

Na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), o projeto e desenvolvimento da 

OJE (Olimpíadas de Jogos digitais e Educação) em 2009 teve grande repercussão 

internacional, recebendo premiações e aparecendo posteriormente em grandes eventos 

de jogos como a BGS (Brasil Game Show). 

Apesar da universalização do acesso ao Ensino Básico no Brasil 

(Klein, 2007), as redes públicas de ensino apresentam, via de regra, 

sérios problemas de desempenho, conforme repetidamente 

demonstrado pelos resultados de exames nacionais tais como o SAEB 

e o ENEM. (MEIRA; NEVES; RAMALHO, 2009. p.1) 

A maioria dos jogos educativos fica disponibilizada gratuitamente pelos criadores, 

que em sua maioria, fazem parte de um grupo de pesquisa e educação governamental, 

que desenvolvem esse tipo de jogo para escolas e outros programas educacionais dos 

seus respectivos países. Em 2012 o jogo brasileiro “Olimpíadas de jogos digitais e 

educação” (OJE) (Fig. 7) foi considerado o melhor jogo educativo a participar do evento 

BGS 2012, o maior evento de games da América latina. 

O jogo foi criado a partir de uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco e consiste numa competição onde os jogadores precisam realizar tarefas 

que passam de simples tarefas, como chegar no final da fase num limite de tempo, até 

enigmas complexos que envolvam questões multidisciplinares, como as questões do 

ENEM, onde os jogadores precisam ler e raciocinar para solucionar um problema e 

passar para a próxima fase. Caso tenham interesse procurem no Youtube o canal próprio 

da OJE, que possui diversos vídeos informativos. 



 

Fig. 7 – Imagem promocional da OJE 

Outros tipos de jogos e brincadeiras também afetam o desenvolvimento das 

crianças, como o famoso Tabletop RPG (RPG de mesa) (Role Playing Game, jogo de 

interpretação de papéis) (Fig. 8) ou as brincadeiras de “pique” (pique-pega, pique-

esconde, pique-alto e qualquer outro pique que as crianças possam inventar)... Quando 

eu era criança, eu e meus amigos brincávamos de “pique espião”, uma mistura de pique-

pega com pique-esconde, no qual a pessoa que estava no pique tinha que contar até 30 

enquanto os outros se escondiam pela escola, quem era encontrado tinha de ser pego pra 

cair no pique e contar, se não pegasse ninguém, voltava tudo e a pessoa contava outra 

vez. Nós criamos a brincadeira porque o tempo era curto e essa era uma brincadeira que 

durava o tempo ideal pra nos distrairmos e aproveitarmos 100% do tempo disponível na 

escola, então nós entramos num consenso e estabelecemos as regras juntos. 

 

Fig. 8 – Uma ilustração de um tabletop RPG mostrando 3 jogadores e um mestre do jogo (mulher ruiva). 

De acordo com Do Amaral (2008), podemos dizer também que esse tipo de jogos e 

atividades proporcionam oportunidades de grande desenvolvimento criativo, criando e 

interagindo com personagens fictícios e fantásticos (principalmente na infância), 

resolvendo problemas complexos de forma contextualizada ou planejando estratégias 



para derrotar um oponente. Tudo isso, se trabalhado de forma correta, pode fazer com 

que uma criança, por exemplo, demonstre toda uma genialidade até para ela mesma, 

numa dada situação, que antes era desconhecida para os pais e talvez até mesmo para a 

própria criança, que só pôde perceber tal habilidade quando a oportunidade de brincar 

foi dada de forma que a deixe livre para interagir com todo um cenário, com 

personagens e situações às vezes até mesmo criados pela própria criança, como é o caso 

de um jogo de RPG.  

O que é RPG? Na série Stranger Things os jovens protagonistas são jogadores de 

RPG e usam o sistema Dungeons and Dragons™, um jogo onde os jogadores 

interpretam papéis, como atores numa peça de teatro. Estes devem se basear em um 

livro de regras, para que possam se divertir de forma “justa e igualitária” dentro do jogo. 

 Eu pessoalmente adoro jogar RPG, é uma atividade na qual eu sempre procuro me 

empenhar porque é extremamente prazeroso poder assumir outra personalidade, outro 

papel, receber poderes e fraquezas, novas interações, novos feitos, memórias... Para 

aqueles que têm paciência de jogar e possuem gosto pela leitura é um hobby que eu 

recomendo de todo o meu coração. Além dos jogadores, o RPG de mesa possui o 

chamado “mestre do jogo” que é o responsável por criar as situações e perigos 

enfrentados pelos jogadores, assim como as recompensas obtidas por cada vitória e as 

punições pelas derrotas. 

“Jogos de RPG, independente de serem tabletop (não eletrônico) ou eletrônicos, por 

exemplo, geralmente levam o jogador a desenvolver mais a sua veia criativa.” (PINTO, 

R.; FERREIRA, L., 2005). Jogos de tiro ou de ação rápida levam o jogador a ter um 

menor tempo de resposta ao reagir a situações de stress, como reflexos mais rápidos ou 

quando um amigo tenta assustá-lo sua resposta é quase imediata, pelo simples fato de tal 

habilidade estar sendo treinada por jogos eletrônicos a todo o momento enquanto o 

jogador se diverte. 

Por que esse tipo de atividade é tão efetiva no desenvolvimento de habilidades? 

Porque são atividades que trabalham com a alegria, motivam e atraem cada vez mais os 

usuários para o mundo fictício onde ele pode brincar sem se preocupar. O momento do 

brincar quando falamos de jogos eletrônicos é um momento difícil de ser alcançado, 

quando o jogador se insere de tal forma no jogo que ele consegue esquecer-se de tudo 

ao seu redor: calor, frio, problemas, stress, pessoas etc. e manter o foco apenas na tela, 



onde ele age e interage com um mundo diferente do seu, com referências ao mundo real 

para que a transição seja mais fácil para os jogadores, ou para que estes possam ligar 

situações reais e possíveis às situações enfrentadas no jogo.  

Um ótimo exemplo disso é o filme Her onde um homem se apaixona por uma 

inteligência artificial com a qual ele brincava, conversando sobre todo tipo de assuntos, 

flertava e era correspondido pela voz computadorizada; o brincar nesse caso não era 

uma atividade ativa como uma brincadeira pique, mas era um brincar muito mais sutil, 

muito mais pessoal e íntimo, que apenas o homem e a inteligência artificial se 

permitiam brincar, os limites eram impostos e desconstruídos a todo o momento pelos 

dois, uma verdadeira arte. 

 

RELAÇÕES E INTERAÇÕES ENTRE JOGADORES 

Outra coisa importante a ser discutida sobre os jogos é que muitos jogos possuem 

funções de multijogador online (conectados pela internet). Essas funções permitem que 

um jogador interaja com outros usando a internet e isso pode ser tanto bom quanto ruim, 

já que grande parte das comunidades de jogos online são muito tóxicas, jogadores 

tóxicos são jogadores que xingam sem motivo, reclamam a toa e descontam sua raiva 

nos outros a todo momento fazendo com que os jogos deixem de ser prazerosos para os 

outros jogadores.  

Como um jogador ativo eu sei bem como isso pode ser frustrante, e no caso de 

jogadores recém-chegados a esse meio, isso pode ser um grande agente desmotivador 

devido ao fato de que alguns jogos exigem que você interaja com outros jogadores para 

vencer, como é o caso dos MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena), onde um time de 

geralmente cinco jogadores disputa contra outro time de mesmo tamanho em um mapa 

fixo. A vitória depende não só de habilidade, mas também de entrosamento, estratégia e 

trabalho de equipe, coisas difíceis de conseguir com jogadores tóxicos e chatos. É muito 

comum que você tente se distrair depois de um dia pesado no trabalho ou na 

universidade, escola, mas acabe se estressando ainda mais por conta de jogadores desse 

tipo. (CARVALHO, 2015, p. 2-4) 



Carvalho (2015, p. 3) mostra que o comportamento típico de um jogador tóxico é 

criticar de forma não construtiva e totalmente ofensiva todo e qualquer erro dos seus 

colegas de equipe usando palavras ofensivas e xingamentos, a maioria dos jogos possui 

uma função de denúncia, que não funciona como deveria, que serve para punir esse tipo 

de comportamento. Mas a realidade é que isso é cultural, as pessoas, de modo geral, são 

ensinadas a espalhar ódio gratuito na internet, se considerarmos as redes sociais como 

exemplo poderemos ver que isso se comprova facilmente no caso dos brasileiros.  

 Esse tipo de experiência com jogos pode afetar a sua relação com jogos em geral 

de forma negativa e fazer com que um jogador recém-iniciado no meio dos jogos online 

perca totalmente o interesse simplesmente por não querer lidar com esse tipo de pessoa 

no que deveria ser o seu momento de lazer, felicidade e distração. 

Já falamos sobre coisas negativas sobre a comunidade dos jogos online, então 

vamos falar agora dos aspectos positivos: aprender novos idiomas e aprimorar o 

conhecimento de um idioma já conhecido, adquirindo vocabulário e fluência na fala ao 

interagir com jogadores de outros países e culturas; criação de laços afetivos através do 

brincar, tanto amizades quanto amores, ao se relacionar com outras pessoas mesmo que 

pelo computador/console, o brincar em grupo pode ser uma experiência incrivelmente 

íntima entre os jogadores. Se você pai ou mãe for perguntar ao seu filho (a) como um 

dos seus amigos(as) se comporta durante um jogo online, isso pode dizer mais sobre as 

companhias dele do que se você tivesse uma conversa com os pais delas, logo podemos 

inferir que o brincar também envolve uma jornada de invenção de si e do outro ao longo 

do processo. 

Os jogadores precisam estabelecer uma relação com os jogos que seja prazerosa 

mas que não chegue a ser uma relação que os torne reféns, assim como tudo na vida. O 

abuso pode trazer consequências negativas não só em aspectos físicos (como escolioses 

e lesões de esforço repetitivo, por exemplo), mas também em aspectos sociais e 

psicológicos. Relatos de jogadores que não saem do quarto por meses ou que perderam 

seus empregos por se atrasarem ou não cumprirem devidamente suas obrigações não são 

raridade, logo os pais de jogadores jovens devem estar cientes das atividades dos seus 

filhos de forma que haja certa segurança no brincar sem a quebra da privacidade dos 

jogadores. A última coisa que um responsável quer ver é seu (a) filho (a) fazendo algo 

de forma clandestina, sem a sua aprovação/tutela. Também existem as raras exceções de 



jogadores que ganham a vida com os jogos eletrônicos, não produzindo ou avaliando, 

mas jogando nos campeonatos de e-sports. 

Outro ponto a ser notado na “comunidade gamer” é o preconceito com as chamadas 

“minorias” (mulheres, negros e LGBTs) e os possíveis pejorativos que podem ser 

usados por outros jogadores xenofóbicos, homofóbicos, machistas e racistas. Estes 

estragam a diversão alheia com seu ódio gratuito. O machismo também é bastante 

presente não só na comunidade de jogadores, mas também entre os desenvolvedores e 

empresas distribuidoras de jogos que, em sua maioria, colocam personagens femininos 

hipersexualizados com roupas provocantes ou com atributos corporais exagerados de 

forma bizarra, podemos ver mais sobre isso no trabalho citado a seguir (Fig. 9), um jogo 

de luta famoso pela hipersexualização das personagens femininas, envolvido em uma 

possível polêmica por desenvolver uma nova física pros jogos que se baseia na 

movimentação dos seios das personagens. 

 

Figura 9 – Jogo Dead or Alive 5. 

O chamado mundo nerd é produzido, assim como todas as relações no 

mundo, por forças específicas de seu tempo histórico. Ele é 

atravessado por diversas instituições e relações de poder para se 

constituir como o conhecemos atualmente. Sendo assim, o machismo 

é uma das forças que o compõem.  (MATTOS, 2016. p.16) 

Podemos dizer que a relação que as crianças estabelecem com os jogos eletrônicos 

pode ser levemente influenciada pelos pais. Se as informações e as interações no jogo 

forem acompanhadas de forma sutil, as chances de que um vício seja desenvolvido é 

muito menor por parte da criança. Mas quando isso não acontece, existe a possibilidade 



de que uma dependência fortíssima surja dessa relação criança/jogo. Muitas vezes, 

quando a criança não tem acesso ao jogo durante certo período de tempo, ela se torna 

extremamente agressiva e antissocial, podendo até mesmo usar de violência como apelo 

para ter um momento com o jogo... 

 

COMUNIDADES E O LINGUAJAR 

Alguns jogos possuem comunidades próprias, como os citados na parte de e-sports 

(Dota 2 e League of Legends), mas podemos ver também grupos de jogadores que se 

interessam por um gênero específico de jogos (tiro, estratégia, aventura, luta). Estes 

formam comunidades e grupos em redes sociais (como no facebook), e possuem gírias 

internas e próprias que muitas vezes só são reconhecidas ou compreendidas por outros 

membros do grupo. 

A seguir mostrarei um quadro com gírias e palavras típicas desse meio, que 

provavelmente também é usada no dia a dia do jogador ao interagir com amigos que 

também são jogadores. 

Palavra/Expressão Tipicamente usada por Significado 

GG Jogadores em geral, mais 

comum em jogadores de 

MOBA. 

Good Game, significa bom 

jogo, bem jogado. 

Rushar Jogadores em geral, muito 

comum em jogos de tiro e 

MOBAs. 

Ir rápido pra um local; Em 

jogos de estratégia 

significa produzir unidades 

baratas rapidamente pra 

surpreender o inimigo. 

BOT Mais usado em jogos de 

multiplayer, mas não 

exclusivamente. 

Jogador controlado pelo 

computador, não-humano. 

Noob Usado em todo e qualquer 

jogo, sem excessão. 

Jogador novato, sem 

habilidade, fraco. 

Raid Normalmente usado em Uma missão ou aventura 



jogos de MMO e 

MMORPG, mas não 

exclusivamente. 

que é vista como um 

desafio árduo, pra ser 

concluída com a ajuda de 

outros jogadores pela sua 

dificuldade. No fim traz 

grandes recompensas 

relacionadas à dificuldade. 

“dar a call” ou “call” Usado em qualquer jogo 

multijogador, de qualquer 

gênero. 

Dar a call significa dar a 

ordem, dizer o plano, o 

próximo passo. Por 

exemplo “deu a call errada 

e o time morreu”. 

 

METODOLOGIA 

Os dados foram coletados através de pesquisa tanto na comunidade gamer quanto 

em artigos acadêmicos. Dois jogadores (de idade 23 e 18 anos) foram entrevistados para 

esclarecer melhor alguns tópicos e ajudar com a linguagem dos games, práticas de 

jogadores na comunidade gamer e as relações entre eles dentro e fora da comunidade 

online. Foram entrevistas abertas, exclusivamente para o esclarecimento de dúvidas. 

 

DISCUSSÃO 

Ao longo da pesquisa, foram encontradas algumas limitações. A falta de material 

acadêmico relacionado ao tema e poucos estudos relacionados aos jogos eletrônicos que 

estejam focados nas comunidades de jogadores ou nos próprios jogadores. As pesquisas 

feitas nessa área geralmente estão voltadas totalmente para os jogos e o seu 

desempenho, muitas vezes esquecendo que são pessoas que vão jogar e não apenas 

números estatísticos numa planilha de vendas. 

As empresas de jogos promovem muito poucas pesquisas com o público, e as 

poucas pesquisas feitas estão voltadas exclusivamente para avaliar a satisfação com o 



produto, mas não aparecem pesquisas com interesse crítico sobre as possíveis 

implicações da comunidade online em relação ao produto adquirido. 

No segundo semestre de 2017 houve uma grande comoção da comunidade de jogos  

relaçionada a uma certa empresa por conta de microtransações em um jogo de tiro, que 

interferia diretamente na experiência dos jogadores e no balanceamento do jogo. 

Essa política de microtransações consiste em dar superioridade a jogadores que 

pagarem em dinheiro real por vantagens no jogo, as chamadas lootboxes. Essas 

lootboxes (Caixas com conteúdo desbloqueável) concedem itens que normalmente são 

desbloqueados por nível, que são ganhos jogando e ganhando pontos. Mesmo após toda 

a comoção das comunidades tentando o boicote do jogo, a empresa mostrou um enorme 

desrespeito pelos consumidores ao manter a política de microtransações. Isso serviu pra 

unir jogadores dos quatro cantos do mundo para chegarem a uma grande questão: até 

que ponto as empresas vão chegar para se aproveitar e lucrar com a comunidade? Por 

que devemos nos calar enquanto as grandes corporações de jogos oferecem conteúdo 

pobre em troca de muito dinheiro? 

 

CONCLUSÃO 

Como pudemos ver ao longo do trabalho, os jogos eletrônicos estão cada vez mais 

presentes no dia a dia dos jovens em todos os aspectos, porém não podemos deixar de 

perceber que muitas das políticas adotadas por algumas empresas e comunidades são 

bastante duvidosas. Como resultado vimos as questões da hipersexualização de 

personagens femininas e o preconceito que vem sendo reproduzidos contra as ditas 

minorias, os profissionais da área da saúde, principalmente da psicologia, precisam se 

atentar a essas questões e ter plena ciência de que esse meio não está livre de 

preconceitos, assim como quem lida com ele e convive diariamente nele. 

Os jogadores recentemente se uniram contra um “mal” em comum, representado 

por uma grande corporação de jogos que tentou, com pouco sucesso, explorar o 

mercado de jogos de forma nociva. Isso fez com que antigas rivalidades entre os 



jogadores de comunidades conflitantes desaparecessem: Dota 2 x League of Legends; 

Counter Strike x Point Blank; Overwatch x Paladins. 
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