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JOGOS ELETRÔNICOS E VIOLÊNCIA 

 

 

Gustavo Pedroso Vieira 

 

RESUMO 

 

Os jogos eletrônicos representam um tipo de mídia em ascensão, que fomentam o mercado 

mundial arrecadando bilhões por ano. Mesmo diante de sua popularidade, ainda hoje, os jogos 

são alvos de preconceitos e interpretações equivocadas, e alguns casos são associados a 

atitudes criminosas como retratado por este trabalho. Dessa forma, o presente trabalho busca 

demonstrar que mesmo diante do preconceito e das análises equivocadas, os argumentos 

utilizados pela mídia, pesquisadores e até mesmo autoridades políticas são dotados de cunho 

moral, e a maioria das pesquisas realizadas até então pode ser facilmente manipulada, tendo 

por base interesses individuais. Por fim, a conclusão que se chega é de que os jogos 

eletrônicos não influenciam seus usuários a terem um comportamento agressivo e/ou 

criminoso. 

 

Palavras-chave: Agressividade. Crimes. Videogame. 

 

 

ELECTRONIC GAMES AND VIOLENCE  
 

ABSTRACT 

 

Electronic games represent a rising media type that foment the world market by raising billions a 

year. Despite their popularity, games are still the target of prejudices and misconceptions, and 

some cases are associated with criminal conduct as depicted by this work. Thus, the present 

paper seeks to demonstrate that even in the face of prejudice and misleading analysis, the 

arguments used by the media, researchers and even political authorities are endowed with moral 

character, and most research done so far can be easily manipulated based on individual interests. 

Finally, the conclusion is that electronic games do not influence their users to behave 

aggressively and/or criminally. 

 

Keywords: Aggressiveness. Crime. Videogame. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo tratar da temática dos jogos eletrônicos e a 

violência real e virtual, trazendo assim uma visão mais clara acerca do assunto para o público 

em geral. 

Busca-se, então, à princípio, explicar a origem dos jogos eletrônicos e sua trajetória até 

os dias de hoje, bem como a relação destes com seus jogadores que estão expostos a essa 

realidade virtual, e também dos reflexos que essa exposição a jogos violentos em específico 

podem ou não trazer para o indivíduo. 

Diante disso, vê-se a importância do estudo sobre os efeitos que a exposição à jogos 

violentos podem gerar no jogador, desde positivas a negativas. Com isso, este estudo traz em 

questão alguns eventos que ocorreram através dos anos, como atentados envolvendo usuários 

que “consumiam” de maneira excessiva jogos que continham conteúdo violento. Tal artigo 

visa dar conhecimento a sociedade e ao leitor, de forma mais clara, sobre os efeitos tantos 

positivos como negativos que jogos eletrônicos podem causar em seus usuários e suas 

possíveis consequências para terceiros. 

Durante o trabalho, outros objetivos serão apresentados, além do que inicialmente 

havia sido proposto, como abordar o contexto que veio auxiliar o cometimento dos crimes e 

sua relação com os jogos. 

O desenvolvimento do trabalho foi pautado pela pesquisa bibliográfica em obras que 

tratam sobre o tema de jogos eletrônicos, correlacionado com a violência e a prática de 

crimes, bem como pesquisa em artigos científicos. 

Por fim, de forma breve, pretende-se abordar a estrutura do trabalho com enfoque para 

os seguintes temas: a evolução histórica dos jogos eletrônicos e consequentemente do vídeo 

game; abordagem de um caso real; e uma análise acerca da relação da violência presente no 

mundo virtual e seus reflexos para o mundo real. 

 

2 JOGOS ELETRÔNICOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1 OS PRIMEIROS JOGOS ELETRÔNICOS 
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Com o avanço da tecnologia, os primeiros computadores foram comercializados. Eis 

que surge o UNIVAC I
1
, no ano de 1951, nos Estado unidos, desenvolvido por John Adam 

Presper Eckert e John Mauchly em sua empresa, a Eckert-Mauchly Computer Corporation. 

Devido ao alto gasto de energia e a tecnologia limitada da época, os primeiros jogos 

eletrônicos foram direcionados para testes de interações entre humano e máquina, bem como 

para elaboração de estratégias militares.  

Devido à falta de documentos que comprovassem a existência desses jogos na época, 

um jogo acabou ganhando destaque nesse período, sendo considerado por muitos 

historiadores da área como o primeiro jogo eletrônico da história. Trata-se do jogo Tennis for 

Two, criado pelo norte-americano Willy Higinbotham, em 1958, dentro do laboratório militar 

localizado no estado de Nova York, Estados Unidos. Este jogo era muito simples, 

representava uma partida de tênis entre duas pessoas, e o mecanismo utilizado para a criação 

do jogo foi um osciloscópio, que era por onde se jogava, e um computador analógico, o qual 

processava o jogo. O osciloscópio
2
 é um instrumento de medidas de sinais elétrico-

eletrônicos, pelo qual se apresentam gráficos de um ou mais sinais elétricos. 

Passados alguns anos, mais especificamente em 1961, os pesquisadores do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) criaram um novo jogo chamado Spacewar. O 

jogo retratava uma guerra espacial, e o jogador no controle de sua nave tinha por objetivo 

abater seus inimigos. Embora tenha sido um pouco mais elaborado que Tennis for Two, os 

gráficos ainda eram bem simples e pobres, sendo este considerado o primeiro jogo de tiro da 

história.
3
 

 

2.2. SURGIMENTO DO FLIPERAMA 

 

No ano de 1971, surge o primeiro fliperama da história, criado por Nolan Bushbell. 

Sua intenção era aprimorar a versão de Spacewar, e assim criou o Computer Space, feito 

exclusivamente para rodar o jogo, sendo conhecido como o primeiro fliperama. Devido ao 

                                                           
1
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I> Acesso em: 02 

de Agosto de 2019. 
2
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscilosc%C3%B3pio> 

Acesso em: 02 de Agosto de 2019. 
3 BATISTA, Mônica. L.S; QUINTÃO, Patrícia. L.; LIMA, Sérgio. M.B; CAMPOS, Luciana. C.D; BATISTA, 

Thiago. J.S. Um estudo sobre a história dos jogos eletrônicos. 2007. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso em 

Sistemas de Informação- Faculdade Metodista Granbery (FMG); Juiz de Fora – MG, 2007. Disponível 

em:<http://re.granbery.edu.br/artigos/MjQ4.pdf> Acesso em: 14 de outubro de 2019. 
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alto custo do aparelho, as vendas não foram as melhores, então Nolan decidiu se juntar com 

Ted Dabney para criar uma empresa que fosse voltada a fabricação de jogos – eis que então 

surge a Atari. 

Logo após a sua criação, em 1972, a Atari lança seu primeiro jogo, intitulado de Pong. 

O jogo foi um sucesso, muito intuitivo e fácil de jogar, que consistia em uma partida de ping-

pong entre dois jogadores, assim agradando todos os públicos. Alguns anos depois, outras 

empresas do mercado de game também entraram na disputa, lançando assim inúmeros jogos 

de sucesso, tais como: Donkey Kong, lançado pela Nintendo em 1981; Mortal Kombat, em 

1992, lançado pela Acclaim; e em 1993, a SEGA lançou o jogo Vitua Fighter, que na época 

foi revolucionário, pois se utilizou da tecnologia 3D nos gráficos, permitindo assim um maior 

realismo ao jogar. 

 

 2.3. SURGIMENTO DOS CONSOLES E SUAS GERAÇÕES 

  

2.3.1 Primeiro console da história 

No ano de 1972, nos Estado Unidos, surge o primeiro console da história, chamado de 

Odyssey 100, desenvolvido por Ralph Baer
4
 e fabricado pela Magnavox

5
, uma empresa 

subsidiária da Phillips, portanto, este console só funcionava nas televisões produzidas pela 

mesma empresa.  Na época de seu lançamento, o Odyssey 100 chegou a vender cerca de cem 

mil consoles, um número expressivo para época, mas o sucesso não foi duradouro devido às 

falhas de marketing da própria empresa, bem como o desinteresse por parte dos jogadores, 

pois o vídeo game não apresentava uma qualidade tão boa nos gráficos, e também havia 

pouca variedade de jogos.
6
   

 

2.3.2 Primeira geração  

 A primeira geração surgiu no ano de 1976, com o console Fairchild channel F. Esse 

foi o primeiro videogame programável, ou seja, possuía cartuchos de jogos, permitindo ao 

                                                           
4
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em:< https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_H._Baer> Acesso 

em: 05 de Agosto de 2019. 
5
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox.> Acesso em: 05 

de Agosto de 2019. 
6
  WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível 

em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_dos_jogos_eletr%C3%B4nicos> Acesso em: 02 de Agosto 

de 2019. 
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jogador poder trocar facilmente de um jogo para o outro sem tanta complicação, como ocorria 

no Odyssey 100. Logo, os jogos eram vendidos separadamente e não mais vinham 

armazenados no próprio console. Infelizmente, o Fairchild channel F não permaneceu por 

muito tempo no mercado devido a pouca variedade de jogos, e o principal que seria seu 

preço
7
, na época, cerca de U$ 169,65 dólares, que atualizado seria aproximadamente U$ 

748,28 dólares (ou equivalente a R$ 3074,81 reais).  

2.3.3. Segunda geração  

A segunda fase se inicia em 1977, com a Atari sendo vendida para a Warner 

Communications, pois na época a empresa não tinha instalações adequadas e recursos 

necessários para continuar desenvolvendo os jogos. Logo após a compra, a Warner lança, no 

mesmo ano, um novo console – o Atari 2600.  

Este console foi o primeiro da empresa Atari a ser programável, contendo jogos em 

cartuchos como o Fairchild channel F. As vendas do console foram um sucesso, chegando à 

marca de 25 milhões de unidades vendidas e arrecadando cerca de cinco bilhões de dólares, 

fazendo com que a Atari dominasse o mercado de games durante o final da década de 70 e 

início da década de 80. Este console chegou ao Brasil somente no ano de 1983, sendo um 

fenômeno de vendas durante os anos de 1984 a 1986.  

Ainda em 1977, chega ao Brasil o primeiro console lançado pela Philco, o Tele-jogo. 

Inicialmente, as vendas foram um sucesso, mas, com o passar do tempo, alguns problemas 

foram surgindo (majoritariamente comerciais e administrativos), o que consequentemente 

prejudicou as vendas do console. Entretanto, independentemente disso, criou-se um marco 

importante para o mercado de videogame no Brasil.  

 

2.3.4. Terceira geração  

 Passado alguns anos, mais especificamente no início da década de 80, a Nintendo 

lançou, em 1983, no Japão, o console Famicon que vendeu cerca de três milhões de unidades, 

um verdadeiro sucesso na época.  

Em 1984, ocorreu o “crash” do mundo dos videogames, a crise que abalou o mercado 

norte-americano, levando-o ao declínio. Neste momento, a Atari tentou uma medida para 

reviver o mercado, produzindo novos jogos. No entanto, não obteve o resultado esperado, já 

                                                           
7
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Channel_F> 

Acesso em: 05 de Agosto de 2019.  
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que eles não apresentavam melhorias significativas, sendo mais do mesmo; e também por 

conta dessa superlotação de novos games, os usuários ficaram perdidos, sem saber o que 

comprar e jogar, e isso fez com que desistissem de adquirir os novos produtos.  

Somente em 1985 que a Nintendo disponibilizou para o mercado americano o Famicon, 

mas com um novo design e nome, sendo mais conhecido como Nintendo Entertainment 

System (NES), sendo este o responsável por recuperar o mercado norte-americano de games 

devido ao enorme sucesso em vendas. Por fim, durante esse período, a Nintendo dominou o 

mercado e fechou parcerias com vários estúdios que produziam games, entre os mais 

conhecidos a Konami e Capcom, que criaram jogos renomados como Megaman, Zelda e 

Mario, referências para criação de novos jogos até os dias de hoje.   

 

2.3.5. Quarta geração  

 No final da década de 80 se inicia a quarta geração de evolução dos consoles. Marcada 

pelo grande sucesso da Nintendo com o lançamento do NES, a Sega decidiu entrar na disputa 

lançando, em 1988, o Mega Drive, considerado o primeiro videogame de 16 bits da história. 

Este console era superior ao NES por conta de seu processador, o que permitia uma qualidade 

gráfica e efeitos sonoros melhores. Um exemplo seria o jogo Sonic.  

 Só no ano de 1990 que a Nintendo resolveu reagir e correr atrás do prejuízo, quando 

lançou seu mais novo console, o Super Famicom ou SNES, agora atualizado para 16 bits, 

sendo concorrente do Mega Drive. Um dos grandes destaques de sucesso para esse console foi 

o jogo do Super Mario World, trazendo de novo a popularidade antes adquirida pela empresa. 

A quarta geração chegou ao Brasil em 1993 trazendo o SNES, que foi fabricado e vendido 

pela Gradiente até 1997, e o Mega Drive finalizando suas vendas em 2001, com sua última 

versão do console, o Mega drive 3, sendo distribuído pela Tec Toy.   

 

2.3.6. Quinta geração 

 A quinta geração já se inicia marcada com alguns fracassos. Empresas como a Atari, 

Panasonic em parceria com a LG Eletronics lançaram consoles com o preço muito acima do 

mercado, que consequentemente não conseguiram vendas significativas. É nesse momento 

que surge o primeiro vídeo game de 64 bits, o Atari Jaguar
8
, em 1993; outro console de 

                                                           
8
  WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Atari_Jaguar> Acesso em: 

12 de outubro de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonic_the_Hedgehog_(s%C3%A9rie)
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destaque foi o 3DO
9
 da Panasonic, em parceria da LG Eletronics, sendo mais um fracasso de 

vendas.  

 Em contrapartida, essa geração foi marcada por jogos emblemáticos que se utilizavam 

da tecnologia 3D, como o Super Mario 64, Tomb Raider e Final Fantasy VII.   

 Durante este período, três consoles se destacaram tanto em vendas, como pela 

inovação nos jogos, sendo eles: 1) Sega Saturn, lançado em 1994 pela Sega, que trazia para o 

mercado a inovação dos jogos em CD-ROM, sendo um sucesso de vendas no Japão e 

destacando-se com os jogos Vitua Fighter e Daytona USA; 2) O segundo console ganhar 

destaque foi o Playstation da Sony em 1995, batendo a marca de 100 milhões de consoles 

vendidos, graças a parceria com estúdios renomados como a Square, Konami e Namco, assim 

garantindo uma vasta biblioteca de jogos já consagrados, como Final Fantasy, Metal Gear 

Solid e Tekken, tornando-se a líder de vendas da época; 3) E, por último, o Nintendo 64, de 

1996, que até então manteve o formato de jogos em cartuchos, fazendo com que perdesse 

vários apoiadores no desenvolvimento dos jogos, mas mesmo assim conseguiu vender cerca 

de 33 milhões de consoles, acompanhado de títulos conhecidos como Super Mario 64, The 

Legend of Zelda: Ocarina of  time.  

 Ao final da década de 80 e início dos anos 90, chegou ao mercado os consoles 

portáteis da Nintendo – nasce o Game Boy
10

, lançado em 1989. Os jogos mais vendidos foram 

Tetris e Pokémon Red and Blue. Em 1996, a Nintendo lança o Game Boy Pocket, uma versão 

para bolso, pois era pequeno e vinha com algumas melhorias no brilho e nitidez da tela em 

relação a seu antecessor. Passado alguns anos, mais especificamente em 2004, a Nintendo 

lançou Nintendo DS, o portátil que funcionava com conexão via Wireless sem fio e permitia a 

interação entre vários jogadores, trazendo o diferencial de uma segunda tela sensível ao toque.  

 

2.3.7. Sexta geração  

 Inicia-se com o lançamento do Sega Dreamcast em 1998, sendo o primeiro console a 

vir com um modem embutido que permitisse o acesso à internet. Mesmo diante dessa 

inovação, o vídeo game ficou só até o ano de 2001 no mercado. Após isso, a Sega se 

concentrou apenas na produção de jogos.  

                                                           
9
 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em:< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/3DO_Interactive_Multiplayer> Acesso em: 12 de outubro de 2019. 
10

 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Game_Boy> Acesso em: 12 

de outubro de 2019. 



10 

 

 Em 2000, a Sony lança o Playstation 2, chegando a vender 120 milhões de unidades 

durante 7 anos. Esse sucesso é devido as inúmeras parcerias com empresas desenvolvedoras 

de games e sua compatibilidade em rodar DVDs, CDs e suporte para tocar musicas em MP3. 

Depois do sucesso da Sony, a Nintendo resolveu retornar ao mercado em 2001 com o 

lançamento do Game Cube. Nesse mesmo ano, aumentou a concorrência para Sony e a 

Nintendo, pois a Microsoft entrou na disputa do mercado de consoles e lançou o Xbox. O 

aparelho usou a tecnologia Directx, que permitia adaptar jogos do PC para a plataforma do 

console. Outra inovação trazida pela Microsoft foi a criação da primeira rede exclusiva para 

jogos on-line, mais conhecida como Xbox Live: depois de feito o pagamento de uma taxa 

anual, permitia aos usuários jogar com outras pessoas, conversarem através do chat e 

participarem de campeonatos.
11

   

 

2.3.8. Sétima geração 

  Após quatro anos do lançamento do primeiro Xbox, a Microsoft lança a segunda 

geração do console, o Xbox 360. O novo videogame contava com melhorias na parte gráfica, 

inteligência artificial e simulação da física, tudo graças ao cachê de memória maior, mas 

ainda trazia os jogos em mídias de DVD. Além disso, a sétima geração também é marcada 

com o lançamento do novo console da Nintendo, o Wii, e logo em seguida, o Playstation 3 da 

Sony, ambos em 2006. Mesmo diante das inovações na época, o mercado no Brasil ainda era 

dominado pelas vendas do Playstation 2.  

Ao final dessa geração, a Nintendo lançou seu novo portátil, o Nintendo 3DS. O console 

era capaz de reproduzir jogos em 3D sem a necessidade de aparelhos intermediadores, assim 

garantindo boas vendas para a empresa até o ano de 2017.  

 

2.3.9. Oitava geração  

 A oitava geração contou com o lançamento do Wii U da Nintendo em 2012, que em 

relação ao console anterior vinha acompanhado de um tablet, permitindo acessar o menu de 

jogo sem precisar pausar.  

                                                           
11 LEITE, Cardarelli Leonardo. Jogos eletrônicos multi-plataforma: compreendendo as plataformas de jogo 

e seus jogos através de uma análise em design. 2006. 261f. Dissertação de Mestrado para obtenção do título de 

mestre no programa de pós-graduação em artes- Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. 2006. 

Disponível em:<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8600/8600_3.PDF> Acesso em: 14 de outubro de 2019. 
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E em 2013, no evento da E3, a Sony e a Microsoft anunciaram seus novos consoles, O 

Xbox One e Playstation 4, sendo os últimos consoles a serem trazidos para o mercado de 

games. Ambos são vendidos até hoje.  

 

3 RETRATO DE UM CASO REAL 

 

Em 3 de novembro de 1999, na cidade de São Paulo, um caso emblemático marcou a 

história do país, o atentado ao shopping Morumbi.
12

  

Nesse dia, o estudante de Medicina Mateus da Costa Meira, de 24 anos, se deslocou até 

o shopping, entrou na sessão para supostamente assistir ao filme Clube da Luta (David 

Fincher, 1999).
13

 No entanto, suas intenções eram outras, e ninguém poderia imaginar que 

aquele momento de lazer passaria a ser de angustia, desespero e morte. Para a execução do 

crime, Mateus utilizou uma submetralhadora de calibre 9mm, comprada de um traficante de 

drogas (o qual Mateus comprava crack e cocaína), e disparou a esmo contra a plateia que ali 

estava, matando três pessoas e ferindo outras cinco. Esse “(...) sem dúvida é o acontecimento 

que inaugurou uma nova era no processo de criminalização cultural e disseminação de pânico 

moral em solo brasileiro” (KHALED, 2018, p.170).
14

  

Logo após o ocorrido, as matérias publicadas pela mídia relacionavam o evento ao fato 

de Mateus ser jogador assíduo de Duke Nukem 3D, por conter neste uma fase em que o 

personagem invadia uma sala de cinema e disparava contra seus inimigos. Em decorrência da 

proporção tomada pelo crime, o pânico moral e o ideal de criminalização dos jogos violentos 

se instalaram no país e ganharam espaço, assim apontando o game como principal 

responsável pela tragédia. A respeito disso, Khaled (2018) declara: 

Parece inacreditável: Duke Nukem 3D, um produto cultural, era 

criminalizado juntamente com o atirador, como se fosse tão 

responsável pela tragédia quanto ele. Outras abordagens foram muito 

mais explícitas e isso bastou para que os gatilhos típicos do pânico 

moral fossem acionados, com repercussões serias e imediatas. O jogo 

foi universalmente condenado na cobertura da imprensa brasileira, que 

                                                           
12

 CRUZ, Gabriel. Mateus da Costa Meira, o atirador do cinema- São Paulo, 1999. Disponível em: 

<https://medium.com/evid%C3%AAncia-criminal/mateus-da-costa-meira-o-atirador-do-cinema-s%C3%A3o-

paulo-1999-ea13069fe2b9 > Acesso em: 16 de outubro de 2019. 
13

 CORRÊA, Silvia. Morte no shopping: peritos dizem que Meira tem transtorno de personalidade, mas 

distúrbio não afetaria lucidez, atirador sabia o que fazia, diz laudo. Disponível em< 

https://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/cinema.htm> Acesso em: 16 de outubro de 2019. 
14 KHALED, Jr., Salah H. Videogame e violência: cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e 

no mundo. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. cap. 2, p. 170. 
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deu maior destaque a ele do que ao histórico de violência do próprio 

Meira. A construção de significado pela grande mídia logo se afirmou 

como “verdade”, fazendo com que rapidamente Duke Nukem 3D 

fosse estabelecido como bode expiatório da tragédia (p.173)
15

 

Seguindo para o ponto principal da discussão, pouco foi explorado pela mídia e 

“especialistas” na época a respeito do que realmente poderia ter influenciado o atirador a 

cometer tal façanha, visto que simplesmente focaram em culpar o jogo como principal 

causador da tragédia. Logo, para desmistificar o que foi empregado na época, os próprios 

laudos médicos psiquiátricos mostraram fatores reais e concretos que corroboraram para 

prática do crime, bem como o fato de Mateus ser usuário de drogas - e aqui cabe ressaltar que, 

segundo os laudos toxicológicos do IML, Meira estava sob o efeito de cocaína.  

Além disso, o laudo psiquiátrico exigido pelo juiz responsável pelo caso, José Ruy 

Borges Pereira, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, concluiu que Mateus sofre de um 

Transtorno Esquizóide de Personalidade, ou seja, tem dificuldade de se adaptar a coisas 

novas, tendência a isolamento e dificuldade de relacionamentos afetivos. No entanto, segundo 

os peritos, Mateus tinha total capacidade de discernir o que estava fazendo. Logo, no 

momento do atentado, o distúrbio não afetou sua lucidez.
16

 Para esclarecer mais a situação, o 

psiquiatra José Cassio do Nascimento Pitta, que acompanhou Mateus durante o evento, 

prestou depoimento a pedidos do Ministério Público e declarou que, após uma conversa com 

Mateus, o mesmo não teria apresentado sintomas de surto psicótico horas depois do crime. E 

segundo declarações de Mateus a Pitta, na hora dos disparos ele não estaria sofrendo com 

alucinações ou delírios.  

Um ano após o atentado a mãe de Mateus falou em uma entrevista a revista Época sobre 

o crime e algumas particularidades do filho.
17

 No decorrer da matéria, foram feitas algumas 

perguntas a respeito do histórico de Mateus e de seu comportamento. Segundo declarações da 

mãe, o filho era um jovem normal até os 13 anos, mas passou a apresentar comportamentos 

depressivos, chorava muito, até o momento que Mateus disse à mãe que iria cometer suicídio. 

                                                           
15  Ibidem, pag. 173. 

 
16 CORRÊA, Silvia. Morte no shopping: peritos dizem que Meira tem transtorno de personalidade, mas 

distúrbio não afetaria lucidez, atirador sabia o que fazia, diz laudo. Disponível em:< 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0401200013 

.htm> Acesso em: 16 de outubro de 2019. 
17 REVISTA ÉPOCA. Desabafo de uma mãe. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI164085-15223,00-DESABAFO 

+DE+UMA+MAE.html> Acesso em: 20 de outubro de 2019. 

 



13 

 

A partir de então, os pais iniciaram tratamento psicológico, que durou um ano. Nesse período, 

o jovem fez uso de medicamentos e chegou a apresentar uma melhora, passando a fazer 

acompanhamento somente em casos de emergência. Aos 15 anos, Mateus voltou a piorar, 

apresentando comportamento agressivo. Nesse tempo, o jovem tinha ido aos Estados Unidos 

fazer um intercâmbio, mas logo voltou devido aos problemas envolvendo agressividade. A 

mãe relata que o jovem era muito agressivo, e chegou a bater nos pais, e em uma das ocasiões, 

quebrou as costelas do pai.  

No final do primeiro ano da faculdade, Mateus chegou a tentar suicídio cortando os 

pulsos com um bisturi, segundo a mãe. De acordo com ela, o filho sofria com alucinações e 

delírios, e relata um episódio que ocorreu ao irem visitar o filho em São Paulo, em que 

Mateus disse aos pais que alguém atirava contra ele através da janela, e que, outro dia, estava 

em uma loja e novamente as pessoas atiravam contra ele. Segundo o jovem, precisou correr 

para se salvar.  

Diante dos laudos médicos apresentados no processo, nada chegou a ser mencionado a 

respeito do jogo Duke Nukem 3D como sendo o potencial causador da tragédia. Logo, as 

afirmações e teorias criadas pela mídia não possuem fundamento técnico e científico que 

comprovem aquilo que foi afirmado, assim não passam de suposições dotadas de conceitos 

morais, com intuito de espalhar o pânico e desmoralizar a indústria de games.  

Vale ressaltar a entrevista dada pela mãe de Mateus à revista Época, onde mostrou que o 

jovem tinha um histórico conturbado, passando por período de depressão, tentativas de 

suicídio, sofria com alucinações e delírios, além do transtorno de personalidade, que o 

impossibilitava de manter relações com outras pessoas. Por fim, é possível analisar que 

muitos são os fatores que podem ter levado a execução do crime, desde a sua juventude 

conturbada, depressão, isolamento social, agressividade excessiva, decorrente de sua 

personalidade, e o uso de drogas.  

 

5 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE JOGOS ELETRÔNICOS E VIOLÊNCIA 

 

Acerca do que foi apresentado no trabalho, este tópico tem por objetivo trazer algumas 

pesquisas realizadas ao decorrer dos anos, referentes à correlação estabelecida entre jogos 

eletrônicos violentos e violência, logo, ligados à prática de crimes, como por exemplo, os 

atentados em escolas.  
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Durante anos, mídia, pesquisadores, psicólogos e até mesmo políticos pregaram que os 

jogos de gênero violento, como Grand theft Auto (GTA) ou Call of Duty, por exemplo, seriam 

os responsáveis pela prática de crimes. No entanto, pesquisas recentes mostram que essas 

afirmações são mal explicadas, dotadas de conceitos morais e que em sua maioria são 

pesquisas manipuladas em favor de determinados grupos sociais e políticos.  

Diante disso, em 2015, a revista acadêmica Psicologia da Cultura Popular de Mídia
18

, 

da Associação Americana de Psicologia, publicou uma pesquisa que trata a respeito do tema 

de jogos eletrônicos e agressividade, e destacou que apesar de existirem pesquisas 

correlacionando as duas coisas, isso não significa que jogar tais games com teor agressivo 

provocará um comportamento criminoso.  

A pesquisa buscou analisar a venda de jogos com os índices de condutas agressivas e 

homicídios durante o ano de 1978 a 2011. Os dados da pesquisa foram fornecidos por dois 

grupos de empresas, sendo a primeira Superdata researchers
19

, uma empresa formada por 

pesquisadores da área de jogos coleta dados das desenvolvedoras de games, oferecendo 

informações quantitativas e qualitativas a respeito desse universo. A segunda empresa que 

colaborou com a pesquisa foi a NPD Group
20

, sendo esta uma empresa especializada em 

pesquisas de mercado. A participação do Departamento Federal de Investigação (FBI) trouxe 

maior credibilidade e confiabilidade na pesquisa, que através de seu programa de relatórios 

uniformes de crimes (UCR)
21

, forneceu dados estatísticos referentes à taxa de assaltos e 

homicídios.  

Com isso, as vendas de jogos violentos, bem como as taxas de crimes violentos, tiveram 

uma correlação insignificativa, visto que obteve uma porcentagem de 95% favorável à ideia 

de que crimes violentos e jogos não estão ligados entre si. Além disso, foi analisado o período 

de lançamento de jogos que contém violência em excesso que possuem classificação etária 

“M” nos EUA, ou seja, destinado a maiores de dezessete anos. Ao final, para a surpresa dos 

pesquisadores, os índices de crimes violentos como o homicídio diminuíram após o 

lançamento desses jogos. Segundo os pesquisadores, as pessoas mais agressivas tendem a 

buscar jogos mais violentos, logo, ao jogarem, elas são tomadas por um sentimento de 

liberdade e purificação, assim deixam de aplicar essa agressividade no mundo real. 

                                                           
18

 MERICAN PSYCHOLOGY ASSOCIATION. Psychology of  Popular Media Culture. Disponível em:< 

https://www.apa.org/pubs/journals/ppm/> Acesso em: 21 de outubro de 2019.  
19

 SUPERDATA RESEARCH. Disponível em:< https://www.superdataresearch.com/ > Acesso em: 21 de 

outubro de 2019. 
20

 NPD GROUP. Disponível em:< https://www.npd.com/wps/portal/npd/> Acesso em: 21 de outubro de 

2019.  
21

 WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Disponível em:<https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Crime_Reports. 

Acesso em: 21 de outubro de 2019. 
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Analisemos o trecho a seguir: “Em outras palavras, quando as pessoas jogam jogos de vídeo 

violentos, eles são capazes de liberar sua agressão no mundo virtual, em vez de no mundo 

real”.
22

  

Outro estudo realizado em fevereiro de 2019 por pesquisadores da Universidade de 

Oxford e publicado na revista The Royal Society em Londres, Inglaterra, questionou a 

validade de pesquisas sobre o tema, e trouxe no título do trabalho que o envolvimento de 

jovens com jogos violentos não os leva a ter comportamento agressivo. Neste estudo, foram 

analisados mais de mil jovens britânicos entre 14 e 15 anos, além de seus responsáveis, que 

avaliaram o comportamento dos adolescentes, totalizando mais de duas mil pessoas.  

Os métodos utilizados foram os mesmos adotados por pesquisadores da área da 

educação e da parte clínica, buscando medir os níveis de agressão juvenil, bem como do 

comportamento pró-social, que objetiva avaliar o desenvolvimento psicossocial.  

Em uma das etapas do estudo, foi analisado características acerca da agressão, desde 

históricos relacionados a agressões físicas, verbais, a demonstrações de raiva e hostilidade. 

Outro fator analisado foi o tempo que os jovens se dedicavam aos games violentos. No final 

dessa análise, foi possível concluir que os dados estatísticos que correlaciona jogos violentos 

e comportamento agressivo não eram significantes, assim, não se admitia argumentar que 

ambos possuem relação.  

Os pesquisadores utilizaram um método alternativo para avaliação, com base na 

classificação PEGI - sendo esta adotada pela própria União Europeia para auxiliar os 

consumidores nas compras de games e aplicativos, tendo por base a faixa etária e a 

classificação indicativa de idade do produto. Jogos com classificação etária de 16 e 18 anos 

foram usados no decorrer dessa etapa, e para a surpresa dos pesquisadores, as estatísticas 

novamente demonstraram que não há uma ligação entre os dois fatores, jogos e violência.  

Segue a análise do trecho em que os pesquisadores falam sobre os resultados alcançados 

na pesquisa: 

Nosso interesse principal concerniu à relação entre a quantidade de 

adolescentes violentos do jogo do vídeo game acoplados no mês 

precedente e a extensão a que seus pais julgaram seu comportamento 

como agressivo durante este tempo. Em consonância com esse 

objetivo, avaliamos uma série de modelos confirmatórios e 

exploratórios que testaram a predição de que níveis mais elevados de 

                                                           
22

 “In other words, when people play violent video games, they are able to release their aggression in the virtual 

world instead of in the real world.” (Violent Video Games and Real-World Violence: Rhetoric Versus Data, 

2014, p. 15, tradução nossa) 
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engajamento com jogos violentos estariam positivamente associados a 

comportamentos mais agressivos e menos comportamentos pró-sociais 

em jovens Pessoas. De um modo geral, os achados do nosso estudo 

forneceram evidências de que esse não era o caso. Dito de forma 

diferente, os resultados derivados do nosso teste de hipóteses não 

apoiaram a posição de que o jogo violento se relaciona com o 

comportamento agressivo (Przybylski, Andrew K; Weinstein, Netta, 

2019, p 10-11)
23

 

Por fim, na última parte da pesquisa, coube aos pais ou responsáveis avaliarem o 

comportamento dos jovens frente à exposição a jogos violentos. Essa etapa considerou o fator 

de desenvolvimento psicossocial dos jovens e se essa exposição aos jogos afetaria 

negativamente. Segundo os pesquisadores, nenhuma evidência significativa foi encontrada 

nesse ponto. Sendo assim, o desenvolvimento psicossocial não estaria sendo afetado e 

consequentemente não levaria os jovens a cometerem crimes. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A produção do presente trabalho foi de suma importância para ampliar os 

conhecimentos acerca do tema que se encontra presente na atualidade. Discutir os aspectos 

relacionados à violência e jogos eletrônicos violentos é importante para uma compreensão 

mais clara sobre o assunto, tendo em vista que muitas pesquisas e matérias de jornais 

relacionam crimes com jogos eletrônicos, pois em alguns casos os criminosos eram players. 

A discussão do trabalho é extremamente relevante não só para o autor, mas também 

para a comunidade acadêmica e sociedade como um tudo, visto que estamos em uma era 

digital, e que constantemente evolui para algo inesperado e novo, como ocorre com a 

indústria de games. Partindo do objetivo de analisar os efeitos que podem surgir da exposição 

a jogos eletrônicos violentos e sua possível ligação com crimes e comportamento agressivo, é 

                                                           
23

 PRZYBYLSKI, Andrew K, and WEINSTEIN, Netta. Violent video game engagement is not associated 

with adolescents’ aggressive behaviour: evidence from a registered report. (2019, p. 10-11). “Our main 

interest concerned the relationship between the amount of violent video game play teens engaged in 

the previous month and the extent to which their parents judged their behaviour as aggressive during 

this time. In line with this goal, we evaluated a number of confirmatory and exploratory models that 

tested the prediction that higher levels of engagement with violent games would be positively 

associated with more aggressive behaviour and less prosocial behaviour in young people. Broadly 

speaking, findings from our study provided evidence that this was not the case. Said differently, the 

results derived from our hypothesis testing did not support the position that violent gaming relates to 

aggressive behavior”. Disponível em:<https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.171474> 

Acesso em: 21 de outubro de 2019. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474
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dada pela frequente associação feita por alguns pesquisadores e pela mídia quando ocorre 

algum evento em que os criminosos são players. 

Recentemente, pesquisadores da Universidade de Oxford e da Associação Americana de 

Psicologia concluíram que inexiste essa correlação, ou seja, o consumo de jogos violentos não 

gera comportamento criminoso ou agressivo. Ao final, conclui-se que é altamente importante 

a desconstrução do pânico moral que foi criado para denegrir a imagem da indústria de 

games, uma vez que culpar os jogos eletrônicos é o caminho mais fácil para achar uma 

resposta para os frequentes problemas que vem ocorrendo. 
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***Segue em anexo a declaração de apresentação de banner no CONJURI, para fins de 

eliminação da defesa do Trabalho de conclusão de curso na banca. Professor de acordo 

com tais termos.  


