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RESUMO 
 
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a proteção jurídica fornecida às 
crianças e adolescentes que utilizam jogos violentos eletrônicos e virtuais. Como 
objetivos específicos têm-se o exame dos riscos que os menores sofrem ao ficarem 
expostos aos jogos violentos a constatação dos direitos e garantias atribuídos às 
crianças e adolescentes; a inspeção das medidas jurídicas que visam a proteção 
destas crianças; e os órgãos competentes para fiscalizar e desenvolver a proteção 
dos direitos fundamentais dos menores. Espera-se, também, averiguar a existência 
ou não da proteção das crianças e adolescentes com vistas aos jogos violentos aos 
quais são expostos. O método a ser utilizado na pesquisa será o teórico que consiste 
na pesquisa bibliográfica e documental de obras doutrinárias, de legislação nacional 
e internacional pertinente, de jurisprudência e documentos eletrônicos. Desta forma, 
pretende-se concluir se os jogos violentos com conteúdo inapropriado realmente 
violam os direitos da criança e do adolescente na internet, como o princípio basilar 
de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana. Para 
prevenir a exposição das crianças a jogos violentos que possam influenciar seu 
psicológico, o ordenamento jurídico traz em seu todo várias leis e decretos que visam 
a proteção dos menores, expostos no decorrer do trabalho.  

 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Exposição a riscos. Medidas jurídicas.  
 
 
VIOLENT GAMES AND THE RIGHTS OF PERSONALITY: THE PROTECTION OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 
ABSTRACT 
 
The main purpose of this research is to analyze the legal protection provided to children 
and adolescents who use violent electronic and virtual games. The specific objectives 
include examining risks that minors suffer from being exposed to violent games, verifying 
the rights and guarantees attributed to children and adolescents; inspecting legal 
measures aimed to protect these children; and inspecting and developing protection  to 
minors. It is also expected to verify the existence or not of children’s and adolescents’ 
protection considering the violent games to which they are exposed. The method applied 
is the theoretical which consists of bibliographic and documentary research in doctrinal 
works, pertinent to national and international legislation, jurisprudence and electronic 



documents. Thus, it is expected to conclude whether violent games with inappropriate 
content really violate the rights of children and adolescents on internet. To prevent 
children exposure to violent games that may influence their psychological, the legal 
system brings several laws and decrees aimed to protect minors, who will be exposed 
along the essay. 
 
Keywords: Fundamental rights. Risk exposure. Legal measures. 
 
 
 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

Preliminarmente, há de se considerar que, atualmente, o estudo que envolve 

crianças e adolescentes deve ser pautado pela tutela do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Além disso, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 

deu origem ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), criado para desenvolver políticas públicas e detalhar a aplicação 

normativa do sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Outrossim, Huizinga (2017), em seus estudos, caracterizou os jogos como 

uma atividade voluntária do jogador, simbolizando a sua liberdade, com o objetivo de 

conduzir o player a um mundo virtual, tirando o mesmo da rotina cotidiana e o levando 

a construir uma vida substituta mais dinâmica.  

Neste sentido, acerca dos riscos a que são expostas as crianças e 

adolescentes, estes jogos, ao conduzirem o menor a criar um mundo de ficção 

paralelo, podem acabar por encobrir uma doença psicológica da criança, fazendo 

com que a descoberta e o tratamento da eventual patologia demore e as 

consequências se agravem.  

Além disso, podem afastar as crianças umas das outras, de modo que iniciem 

uma substituição das brincadeiras de rua e dos esportes para ficarem conectados a 

uma rede de internet que possibilite a interação virtual.  

No mesmo diapasão, alguns doutrinadores afirmam que os jogos violentos 

podem fazer com que a criança tente reproduzir o comportamento e as atitudes dos 

seus personagens fictícios, trazendo à tona ao mundo real o anseio por armas e 

atitudes violentas, tornando as pessoas mais agressivas no convívio social. 

 

 

1 BREVE HISTÓRICOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 

BRASIL 

 

O direito das crianças e adolescentes surgiu no Brasil entre os séculos XIX e 

XX, quando começaram a ser desenvolvidos programas oficiais de assistência à 

criança e ao adolescente, culminando com a fundação no estado do Rio de Janeiro 

do Instituto de Proteção e Assistência à Criança na Infância (MONCORVO FILHO, 

2017, online).  
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A fundação foi o primeiro estabelecimento público voltado para o atendimento 

de crianças e adolescentes no Brasil, com a finalidade de protege-los de tais pessoas.  

O início do século XX foi marcado por lutas sociais, culminando no surgimento 

do Comitê de Defesa Proletária que reivindicava a proibição do trabalho de menores 

de 14 anos e de trabalhos noturnos para menores de 18 anos (LORENZI, 2016). 

Ao longo do tempo surgiram diversos ordenamentos que visavam a proteção 

dos menores. O primeiro deles foi a Lei Federal nº 4.242 de 1921, que autorizou a 

criação dos Juízes de Menores e determinou a organização de assistência e proteção 

aos infantes abandonados e delinquentes. Para tanto, definiu as hipóteses de 

abandono e ampliou as causas de suspensão e destituição do poder familiar (BRASIL, 

1921). 

Até a instituição da referida lei, a assistência aos infantes não era prestada pelo 

Estado, mas sim pelas instituições religiosas que acolhiam as crianças abandonadas. 

Apenas a partir da Lei Federal de 1921, o governo passou a se preocupar com os 

menores delinquentes, sendo compelido a desenvolver políticas sociais visando a 

assistência das crianças e adolescentes.  

Em 1927, através do Decreto nº 17.943-A, foi publicado o Código de Menores. 

Na época, o ordenamento compilava toda a legislação existente que tratava de direitos 

e garantias relacionadas a crianças e adolescentes. O seu texto era claro, nas 

palavras de Luciano Alves Rossato (2017, online): 

 

Foi o primeiro Código de Menores do Brasil. Determinou que as 
crianças fossem educadas nas escolas públicas e privadas, bem como 
que fossem atendidos os abandonados e infratores em internatos. O 
serviço social transformou-se em serviço penitenciário, fato esse 
característico de outras leis que seguiram, passando o Estado a 
responsabilizar-se pela situação de abandono dos menores. 

 

Posteriormente, no estado de São Paulo, foi prolatado o Decreto Estadual nº 

9.744 de 1938, que criou no estado o Serviço Social de Menores Abandonados e 

Delinquentes, cuja finalidade era fiscalizar os estabelecidos voltados a assistência dos 

infantes (ROSSATO, 2017, online).  

Em seguida, em 1942, o Presente Getúlio Vargas desenvolveu o chamado 

Serviço Social ao Menor (SAM), que se tratava de um órgão vinculado ao Ministério 

da Justiça que funcionava como um sistema penitenciário, mas voltado para a 

população infante (PAES, 2013, online). 
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O SAM fornecia um tratamento diferenciado aos menores abandonados e aos 

adolescentes que cometiam atos infracionais. Os primeiros eram inseridos em escolas 

de aprendizagem de ofícios urbanos, enquanto os infratores eram internados em 

reformatórios e casas de correção (PAES, 2013, online). 

Após a ditadura militar e a redemocratização do país, em 1950, na capital do 

estado da Paraíba, foi instalado o primeiro estabelecimento do UNICEF no Brasil, 

destinado a desenvolver projetos visando a proteção dos menores e da gestante 

(SILVA, 2019, online). 

Já no ano de 1959 ocorreu a primeira grande inovação a respeito dos direitos 

e garantias da crianças e adolescentes, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

aprovou a Declaração dos Direitos da Criança, que estabeleceu a igualdade entre 

todas as crianças, independentemente de cor, sexo, religião, nacionalidade ou 

opinião, sendo todas portadoras de direitos a serem resguardados.  

Além disso, a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 deu origem ao 

princípio da proteção integral da criança e do melhor interesse dela, definindo que: 

 

A criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social adequados. Crianças têm direito a nome e 
nacionalidade. A criança terá direito a alimentação, recreação e 
assistência médica. Crianças deficientes terão tratamento, educação 
e cuidados especiais. A criança precisa de amor e compreensão. A 
criança terá direito a receber educação, que será gratuita pelo menos 
no grau primário. As crianças estarão, em quaisquer circunstâncias, 
entre os primeiros a receber proteção e socorro. A criança será 
protegida contra qualquer crueldade e exploração. Não será permitido 
que ela trabalhe ou tenha ocupação que prejudique os estudos ou a 
saúde. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação. 
(GRUPO AUSTA, 2018, online)  
 

Após as inúmeras lutas das associações que pediam maior proteção, no país, 

da criança e do adolescente, eis que o SAM representava um órgão tipicamente 

repressivo, que não cumpria com o seu objetivo de ressocializar o menor infrator, em 

1964, com o advento da Lei nº 4.513, regou-se a lei que estabelecia o SAM e, em seu 

lugar, foi criada a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor - FUNABEM, com a 

introdução de um modelo baseado na educação em reclusão (RIO DE JANEIRO, 

2018, online). 

Quanto ao FUNABEM, vale destacar os dizeres do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro: 
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A Lei Federal 4.513 de 01/12/1964 criou a Fundação Nacional do Bem-
Estar do Menor - FUNABEM - em substituição ao Serviço de 
Assistência ao Menor - SAM. À FUNABEM competia formular e 
implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor em todo o 
território nacional. A partir daí, criaram-se as Fundações Estaduais do 
Bem-Estar do Menor, com responsabilidade de observarem a política 
estabelecida e de executarem, nos Estados, as ações pertinentes a 
essa política. (RIO DE JANEIRO, 2018, online) 
 

No ano de 1979, foi instituído pela Lei nº 6.667 o Código de Menores que visava 

a proteção do menor em situação irregular, abrangendo os casos de abandono, 

prática de infração penal, desvio de conduta, falta de assistência ou representação 

legal, entre outros. 

Assim sendo, o Código de Menores era voltado para solucionar um conflito já 

existente que envolvia um infante, e não para a prevenção, a fim de evitar que o 

problema se instalasse. Destarte, a doutrina adotada pelo Código estipulava que as 

crianças não eram sujeitos de direitos, mas sim objetos de proteção, contrariando o 

disposto na Declaração dos Direitos da Criança de 1959.  

Como já sabido, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, que foi o 

primeiro ordenamento no Brasil a realmente manifestar uma preocupação com as 

crianças e adolescentes, instaurando em seu art. 227 o princípio do melhor interesse 

da criança (BRASIL, 1988, online).  

Logo em seguida, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

por meio da Lei nº 8.069 de 1990, que possui como fundamento basilar o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. O ECA trouxe a sociedade brasileira aquilo que há de 

mais avançado nos estudos a respeito dos direitos da população infanto juvenil. 

Diferentemente do que era aplicado anteriormente, o referido ordenamento 

limitou a intervenção do Estado na vida dos menores, excluindo, por exemplo, a 

possibilidade de internação para as crianças abandonadas. Esta medida, atualmente, 

só é aplicada em casos extremos, para menores infratores que necessitam de um 

tratamento diferenciado em razão do seu déficit sócio educativo.  

Vale destacar que a inspiração para reconhecer proteção especial a criança e 

ao adolescente não é nova. Desde 1948, a declaração de Genebra determinava “a 

necessidade de propiciar a criança uma proteção especial” (ASSEMBLEIA GERAL 

DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL, 1948, online); da mesma forma que a 

Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, apelava ao “direito a 

cuidados e assistências especiais” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, 
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online); na mesma orientação, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos 

afirmava que “toda criança tem direito a medidas de proteção que na condução do 

menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado” (ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS, 1969, online). 

 Percebe-se que o Código de Menores, substituído pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, já estava em dissonância com a concepção jurídica internacional da 

forma de tratamento dos infantes.  

Enquanto o resto do mundo, inclusive a ONU, estavam preocupados com a 

proteção da criança e do adolescente, o Brasil possuía um Código de Menores 

excessivamente repressivo, cujo objetivo era retirar o menor infrator da sociedade e 

isolá-lo.  

A Constituição Federal trilhou um novo caminho para a proteção do menor no 

Brasil, fornecendo a base para o desenvolvimento de uma nova legislação que 

tratasse o infante enquanto um real sujeito de direitos a serem resguardados pelos 

seus pais e pelo próprio Estado.  

Com isso, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente deram origem ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), criado para desenvolver políticas públicas e detalhar a 

aplicação normativa do sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

O CONANDA está previsto no art. 88 da Lei nº 8.069 de 1990 (ECA) e foi 

instituído através Lei nº 8.242 de 1991, além disso, é regulamentado pelo Decreto nº 

5.089 de 2004 em conformidade com a Resolução nº 105 de 2005. 

Enquanto integrante da estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, o CONANDA tem como objetivo principal coordenar as 

ações de proteção e defesa dos direitos e garantias das crianças e adolescentes.  

O Ministério Público do Paraná, em um breve histórico a respeito do 

CONANDA, detalhou que: 

 

O Brasil é um dos poucos países que prevê, em marco legal 
específico, a constituição de conselhos paritários e deliberativos na 
área das políticas para crianças e adolescentes, assim como a 
estruturação de conselhos tutelares eleitos pelas próprias 
comunidades. O CONANDA se insere dentro desse contexto. Sua 
criação estava prevista no ECA algumas das principais pautas com as 
quais o CONANDA tem trabalhado são: o combate à violência e 
exploração sexual praticada contra crianças e adolescentes; a 
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prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador 
adolescente; a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes com 
deficiência; criação de parâmetros de funcionamento e ação para as 
diversas partes integrantes do sistema de garantia de direitos; e, o 
acompanhamento de projetos de lei em tramitação no CN referentes 
aos direitos de crianças e adolescentes (PARANÁ, 2017, online). 

 

Além do CONANDA, o brasil apresenta outros órgãos que visam a fiscalização 

e promoção dos direitos dos infantes. Dentre eles, vale destacar a Secretária Nacional 

de Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), que detém a responsabilidade de 

conduzir a política nacional de promoção, proteção e defesa dos direitos dos menores.  

Algumas das políticas coordenadas pela SNDCA são: o Programa de Proteção 

de Adolescentes Ameaçados de Morte e as ações de prevenção e de enfrentamento 

do abuso e da exploração sexual; Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - Sinase; a política nacional de convivência familiar e comunitária; e o 

fortalecimento do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 

2018, online).  

Ademais, ainda existem outros institutos voltados para proteção dos menores, 

como o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), a 

Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e os Conselhos Tutelares. 

Outrossim, o Estado, a fim de cumprir o seu dever previsto no art. 227 da 

Constituição Federal e as diretrizes determinadas pelo ECA, se organizou através do 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD) da Criança e do Adolescente, que é formado 

por entidades operacionais cujo objetivo é um só: aplicar na prática os direitos da 

criança e do adolescente, hoje vistos como sujeitos de direito.  

Para tanto, o sistema é dividido em três eixos: atendimento, defesa e controle. 

O atendimento busca planejar e executar políticas de atendimento dos direitos dos 

jovens, através dos serviços prestados pelo Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), que atende famílias e indivíduos que estão sofrendo ameaça aos seus 

direitos, bem como dos serviços fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

Serviço de Atendimento Socioeducativo, que é responsável pela aplicação de 

medidas socioeducativas aos adolescentes infratores.  

O eixo da defesa tem por finalidade garantir o acesso à justiça a criança e ao 

adolescente, por meio do Conselho Tutelar, das Comissões Judiciais de Adoção, 
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Ouvidoria, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA), da Segurança 

e da Defensoria Pública.  

Por último, o controle é baseado na promoção dos direitos dos jovens, mediante 

debates entre órgãos governamentais e entidades sociais. Este eixo é composto pelos 

Conselhos de Direito e Conselhos Setoriais.  

 

 

2 ASPECTOS GERAIS DOS JOGOS VIOLENTOS 

 

Huizinga (2007), em seus estudos, caracterizou os jogos como uma atividade 

voluntária do jogador, simbolizando a sua liberdade, com o objetivo de conduzir o 

player a um mundo virtual, tirando o mesmo da rotina cotidiana e o levando a construir 

uma vida substituta mais dinâmica.  

Veja que, para jogar um determinado game é necessário que o jogador se 

encaminhe a um determinado local, cujo ambiente proporcione os equipamentos 

específicos para que o jogo possa ocorrer. Além disso, exige que o jogador disponha 

de um tempo extenso para conclusão da partida.  

As regras estabelecidas pelo jogo representam elementos que separam a 

realidade do universo paralelo criado pelo jogo, o que contribui para que os jogadores 

incorporem o personagem vivido no game. 

Quanto mais conhecimento e habilidade o jogo exigir, o jogador precisará 

dispor de mais tempo para conseguir concluí-lo, gerando mais tensão e vontade de 

obter êxito, fazendo com que o indivíduo deixe de lado outras atividades.  

Neste sentido, Josiane Rose Petry Veronese e Rosane Leal da Silva, destacam 

que: 

 

Essa atividade de entretenimento desempenha papel especialmente 
importante na vida de crianças e adolescentes, pois, a partir da 
atividade lúdica, introduz noções de norma, levando o usuário a 
perceber a importância de seguir os regramentos estabelecidos para 
cada espécie de jogo. Quando essas características do jogo são 
transpostas para o cenário eletrônico, os efeitos são potencializados, 
tal qual acontece com o gênero dos videojogos, assim considerados 
aqueles que combinam a tecnologia de áudio e vídeo (VERONESE; 
SILVA, 2011, p. 89). 
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Os videojogos trazem ao game símbolos, expressões textuais, imagens, 

vídeos, sons, falas e histórias muito próximas à realidade, proporcionando uma 

dinâmica que leva a sensação de domínio do jogador, que é introduzido a uma 

realidade em que ele pode fazer suas próprias escolhas, construir o cenário desejado 

e montar seu próprio personagem. 

Contudo, a sensação de controle do jogador nada mais é do que uma ilusão. 

Na verdade, as escolhas que o jogador realiza são pré-determinadas pelo seu 

desenvolvedor, o sistema é programado para dar respostas pré-estabelecidas e fazer 

com que o jogador destine maior tempo ao jogo.  

Deste modo, os jogos mantêm o jogador isolado em sua realidade até que a 

indústria disponibilize no mercado um novo produto, quando a ilusão de liberdade e 

interação se inicia novamente. Claro, durante todo o período são realizadas 

publicidades e propagandas que alimentam a vontade do sujeito de adquirir novos 

jogos.  

Algumas dessas propagandas, inclusive, são criadas com destino determinado 

ao público infanto-juvenil, que representa uma parte da população vulnerável às 

publicidades inseridas no mercado de consumo, senão vejamos os dizeres do 

renomado autor Cláudio Lúcio Mendes: 

 

A linguagem se revela como poderoso instrumento para atrair os 
consumidores mirins e é explorada à exaustão pela indústria dos jogos 
eletrônicos, que se vale de impressos em revistas especializadas 
dirigidas ao segmento; anúncios televisivos, comunidades criadas na 
web, divulgação das avaliações de jogos, feitas pelos jogadores mais 
experientes, dentre outras formas de propagação do discurso. Em 
meio a essa multiplicidade de estratégias o sujeito pode ser convocado 
a participar de forma individual, como se o anúncio fosse dirigido para 
ele, que não poderá se negar em ser o “contemplado”, o “felizardo que 
receberá o prêmio se comprar o jogo” ou que “ficará por dentro das 
últimas novidades”. O efeito individualizador produzido exige que tudo 
seja estrategicamente pensado, desde a escolha dos verbos que 
serão empregados (sempre no imperativo) para causar impacto no 
receptor da mensagem, até as cores e forma de apresentação das 
embalagens. (MENDES, 2006, p.43) 

 

Neste sentido, acerca dos riscos a que são expostas as crianças e 

adolescentes, estes jogos, ao conduzirem o menor a criar um mundo de ficção 

paralelo, podem acabar por encobrir uma doença psicológica da criança, fazendo com 

que a descoberta e o tratamento da eventual patologia demore e as consequências 

se agravem.  
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Além disso, podem afastar as crianças umas das outras, de modo que iniciem 

uma substituição das brincadeiras de rua e dos esportes para ficarem conectados a 

uma rede de internet que possibilite a interação virtual.  

No mesmo diapasão, alguns doutrinadores afirmam que os jogos violentos 

podem fazer com que a criança tente reproduzir o comportamento e as atitudes dos 

seus personagens fictícios, trazendo à tona ao mundo real o anseio por armas e 

atitudes violentas, tornando as pessoas mais agressivas no convívio social.  

Desta forma, os jogos violentos com conteúdo inapropriado acabam por violar 

os direitos da criança e do adolescente na internet, como o princípio basilar de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana.  

Para prevenir a exposição das crianças a jogos violentos que possam 

influenciar seus psicológicos, o ordenamento jurídico traz em seu todo várias leis e 

decretos que visam a proteção dos menores, que serão expostos no decorrer do 

trabalho.  

Ademais, especificamente, os jogos violentos inserem a criança a um mundo 

adulto, incentivando a mesma para que pule algumas etapas da vida essenciais para 

o desenvolvimento completo do ser humano, retirando a ingenuidade da criança, tão 

necessária para a formação da imaginação e da criatividade (SINGER; SINGER, 

2007, p.43). 

A CONANDA, em um estudo realizado em 2013 com crianças de 10 a 17 anos, 

concluiu que 73% deles tem acesso à internet, de modo que 63% utilizam a internet 

todos os dias, principalmente através do computador e em casa (HARTUNG, 2014, 

online).  

No mesmo estudo, foi apontado que 81% dos pais afirmam conversar e orientar 

seus filhos para utilização da internet, enquanto 43% disseram utilizar da internet junto 

com seus filhos (HARTUNG, 2014, online).  

Além disso, a pesquisa demonstrou que 85% das crianças são expostas 

diariamente à publicidade através da televisão, 61% por meio das redes sociais e 30% 

são expostos em sites de jogos na internet (HARTUNG, 2014, online). 

O CNN, por sua vez, divulgou uma pesquisa também realizada com crianças 

entre 10 e 17 anos residentes nos Estados Unidos da América, cujo objetivo era 

concluir a respeito da quantidade de menores que faziam uso de jogos. Os resultados 

foram assustadores: mais de 90% das crianças jogam algum tipo de videogame, 
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sendo que, entre os adolescentes de 12 a 17 anos, o número aumenta, chegando a 

97% (SALEH, 2015, online).  

Em análise ao conteúdo dos jogos virtuais mais utilizados pelas crianças e 

adolescentes, conclui-se que 85% dos jogos apresentam alguma forma de violência 

(SALEH, 2015, online).  

No Brasil a história não é diferente, os videogames estão presentes no país há 

mais de 30 (trinta) anos, sendo que, atualmente, representam uma fonte poderosa de 

lucro para o comércio. Dentre os jogos mais procurados, estão os de tiro, lutas e 

estratégias de guerra (GIL, 2005, online).  

Tais jogos são voltados, em sua maioria, para maiores de 18 (dezoito) anos, 

contudo, a cada dia mais as crianças e os adolescentes têm feito uso destes games. 

Alguns exemplos clássicos dos jogos mais procurados pelas pessoas dessa faixa 

etária são: o GTA, no qual o jogador representa um personagem membro de uma 

gangue; e o Counter Strike (CS), que possibilita ao jogador escolher ser o personagem 

policial ou o terrorista, surpreendentemente, a maioria das pessoas optam pelo 

terrorista (GIL, 2005, online).  

Na verdade, um estudo realizado pelo Laboratório de Estudos e Jogos 

Eletrônicos do Mundo, em 2005, demonstrou que a maioria dos jogadores encarnam 

papéis de “fora-da-lei” na realidade virtual e, em casos raros, mas existentes, o mundo 

virtual pode se confundir com a realidade, fazendo com que o jovem desenvolva 

condutas mais violentas e ilegais (VICÁRIA, 2005, online).  

Muitas pesquisas que examinam o comportamento de crianças e adolescentes 

que passam a fazer uso dos jogos violentos demonstram um enorme poder de tais 

jogos em influenciar uma atitude mais violenta no menor. Isto porque, de acordo com 

os psicólogos e psiquiatras que estudaram o tema, as crianças não possuem a 

maturação cerebral desenvolvida para compreender que o jogo se trata tão somente 

de uma realidade virtual. As crianças até os 11 (onze) anos, aproximadamente, 

possuem dificuldade em compreender o outro como sujeito, tornando o jovem 

vulnerável à influência do jogo.  

As crianças que utilizam os jogos violentos presenciam comportamentos em 

níveis de agressividade não tolerados na vida real, contudo, no jogo, quanto maior os 

atos agressivos, mais pontos o jogador ganha. Com o tempo, as respostas do sistema 

nervoso vão diminuindo e, quando a criança visualiza uma cena de violência, aquilo 

não a choca mais, se torna algo normal no seu cotidiano.  
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A Psicóloga Simone Barros Ceregatti, coordenadora do grupo de estudo da 

Sociedade Antroposófica do Brasil, explica que os jogos influenciam mais as crianças 

do que a própria televisão. Isto porque, de acordo com a especialista, assistindo à 

televisão a pessoa apenas recebe o seu conteúdo de informações, enquanto durante 

o jogo, a criança participa das atividades, que podem ser inocentes como uma corrida 

de carros, como no jogo Need for Speed, ou violentas como assassinatos nos jogos 

Counter Strike, Resident Evil e God of War (HURTADO; MUNIZ, 2011, online). 

Para evitar o espelhamento do mundo virtual na realidade do jovem, alguns 

pesquisadores, como Valdemar Setzer, professor do Instituto de Matemática e 

Estatística da PUC, defendem a proibição total da fruição de jogos de simulação de 

guerra pelas crianças e adolescentes, eis que “cerca de 95% deles são de ações e 

reação. O jogador reage sem pensar, como um animal” (GIL, 2005, online). 

Contudo, a maioria dos pesquisadores na área não apoiam esse 

posicionamento, afirmando que as pessoas que passam a demonstrar um 

comportamento violento após o uso do jogo, na verdade, já eram agressivas por 

natureza muito antes de adentrarem ao mundo virtual. 

Neste sentido, a Associação Americana de Psicologia dos EUA desenvolveu 

um estudo sobre o tema, concluindo que, os jogos violentos realmente podem 

influenciar um comportamento agressivo nos jovens, mas oferecem para outros a 

oportunidade de aprender novas habilidades (SALEH, 2015, online). 

Desta forma, grande parte das pesquisas realizadas a respeito do tema acabam 

por concluir pela possibilidade de um jogo violento influenciar um comportamento 

agressivo nas crianças e adolescentes, muito embora existam pesquisas em sentido 

diverso.  

 

 

3 ANÁLISE DOS CASOS CONCRETOS EM QUE HOUVE A INFLUÊNCIA DO JOGO 

NA VIDA REAL DO JOVEM  

 

Em relação a parcela dos jovens que sofreram influência dos jogos violentos 

para cometerem crimes, vale destacar o ocorrido em junho de 2003 nos Estados 

Unidos da América, quando um adolescente chamado Devin Moore foi preso sobre a 

suspeita de ter roubado um veículo. O jovem não tinha nenhuma passagem pela 
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polícia e, por isso, segundo as leis do Estado, seria liberado apenas com uma 

advertência (SALEH, 2015, online). 

Ocorre que, quando chegou na delegacia, Devin Moore pegou a arma de um 

dos policiais e disparou tiros contra dois deles, atingindo também uma atendente do 

serviço de emergência 911 que se encontrava no local. Após os homicídios, o jovem 

tentou escapar furtando a viatura da polícia, mas foi capturado antes de lograr êxito 

na fuga (SALEH, 2015, online). 

Denin era usuário do jogo Grand Theft Auto (GTA), que já foi alvo de inúmeras 

críticas, chegando a ser proibido em diversos países, devido ao seu conteúdo sobre 

roubos, homicídios e prostituição. Ressalta-se que o jovem não demostrou qualquer 

arrependimento pela sua conduta, afirmando ainda que “a vida é como um videogame. 

Todos têm que morrer em algum momento” (SALEH, 2015, online). 

Em razão dos crimes, Denin foi condenado à morte por injeção letal no ano de 

2005, quando as famílias das vítimas ainda ingressaram com ação contra as 

produtoras do jogo GTA, a Sony, a Take-Two Interactive, Wal-Mart e GameStop, sob 

alegação de que fora o jogo que inspirou o jovem a cometer os crimes (SALEH, 2015, 

online). 

Infelizmente, este não foi um caso isolado em que um jovem, baseado na 

realidade virtual proporcionada por um jogo violento, cometeu uma séria de delitos. 

No mesmo ano de 2003, dois irmãos residentes no Tennesse, Estados Unidos, um de 

14 anos e outro de 16, decidiram recriar, na vida real, aquilo que faziam no jogo Grand 

Theft Auto (GTA) (LIMA; SANTOS, 2015, online).  

Para tanto, pegaram dois rifles e saíram pela cidade atirando em pessoas 

aleatórias, vindo a cometerem um homicídio e uma tentativa de homicídio com 

resultado em lesão corporal. Ao serem apreendidos pelas autoridades policiais, 

afirmaram terem cometido os crimes por estarem entediados. Novamente a produtora 

do jogo foi processada pelo caso, contudo, saiu ilesa em razão da classificação do 

jogo ser para maiores de 17 anos (LIMA; SANTOS, 2015, online).  

No Brasil também existem casos semelhantes. Em março de 2019, dois ex-

alunos da Escola Estadual Raul Brasil, um de 17 anos e outro de 25, adentraram o 

colégio e mataram sete pessoas, além de deixarem outras diversas feridas. Ambos os 

agentes criminosos competiam em jogos de tiro, principalmente no jogo Call of Duty 

(COD) e Counter-Strike (CS), que dividem os jogadores em dois times, terroristas e 

policiais (G1, 2019, online).  
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Durante a investigação, a polícia encontrou anotações que continham as táticas 

de jogo utilizadas pelos criminosos e que foram usadas para o cometimento dos 

crimes. Além disso, especialistas apontaram uma semelhança entre a tragédia de 

Suzano e a Columbine High School, nos Estados Unidos da América, na qual os 

criminosos também eram aficionados por jogos violentos (OLIVEIRA, 2019, online).  

Em ambos os casos, os assassinos portavam o mesmo tipo de vestimenta 

utilizada nos jogos (predominantemente preta), além do planejamento ser 

extremamente semelhante, bem como as armas e o desfecho final: suicídio 

(OLIVEIRA, 2019, online). 

Constata-se que, os jogos violentos possuíram grande influência no 

comportamento criminoso de diversos jovens que incidiram em infrações penais com 

alto grau de gravidade, não podendo tais casos serem tratados como exceções, mas 

como exemplos da influência de um jogo violento.  

 

 

4 MEDIDAS JURÍDICAS QUE VISAM A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Devido ao alto nível de influência dos jogos violentos na formação cognitiva das 

crianças e adolescentes, todos os países passaram a instituir classificações etárias 

para a fruição dos jogos. A classificação é definida de acordo com o conteúdo do jogo, 

a fim de não expor o jovem a um conteúdo inapropriado a sua idade e resguardar os 

direitos e garantias das crianças e adolescentes.  

As classificações usadas globalmente são:  

 
4 +: Não contém material censurável; 
9+: Pode conter conteúdo impróprio para crianças com idade inferior 
a 9; 
12+: Pode conter conteúdo impróprio para crianças com idade inferior 
a 12; 
17+: Pode conter conteúdo impróprio para crianças com idade inferior 
a 17; 
Aplicativos classificados como 17+ não podem ser comprados por 
crianças. (SIMÕES, 2017, online)  

 

No entanto, cada país adotou a sua própria forma de realizar a indicação 

classificatória. A Europa e a Ásia utilizam do mesmo sistema:  
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PEGI 3 - adequado para todas as idades; 
PEGI 7 - adequado para crianças pequenas; 
PEGI 12 - adequado para crianças 12 e mais; 
PEG 16 - adequado para crianças 16 e mais; 
PEGI 18 - Apenas adequado para adultos. (SIMÕES, 2017, online) 

 

No Brasil, a Portaria nº 899 de 2001, em seu art. 1º traz a classificação a ser 

direcionada aos jogos, dependendo do nível de violência e conteúdo sexual, quais 

sejam:  

 

L - para todas as idades; 
10 - Classificado 10 +; 
12 - Classificado 12 +; 
14 - Classificado 14 +; 
16 - Classificado 16 +; 
18 - Classificado 18 +. (SIMÕES, 2017, online) 

 

Ocorre que, muitas vezes a classificação não é respeitada pelos sites e 

plataformas que disponibilizam jogos. O site Wired encontrou 52 jogos que 

disponibilizam uma classificação errônea. Dentre eles, está o jogo Mad Max Zombie, 

considerado pela plataforma como PEGI 3, de acordo com o sistema europeu e 

asiático (GUIMARÃES, 2019). Contudo, o referido jogo, por apresentar o abatimento 

de zumbis e imagens com muito sangue, deveria estar listado enquanto PEGI 16, ou 

seja, adequado para crianças com mais de 16 anos de idade.  

Mesmo com a classificação indicativa dos jogos, as crianças e adolescentes 

acabam por serem expostas a um conteúdo totalmente inapropriado a sua idade, o 

que afeta os seus psiquismos. A psiquiatra Milena Mazetti Spolon afirma que: 

 

Qualquer exposição a violência pode influenciar o psiquismo das 
crianças e adolescentes. Sabemos que não é o mesmo impacto da 
violência real, mas esta população quando exposta a jogos violentos, 
de forma sustentada, podem sofrer alterações comportamentais 
(SPOLON, 2018, online).  

 

A renomada pesquisadora é categórica ao argumentar que, tão somente entre 

os 18 e 22 anos de idade, uma pessoa adquire a capacidade de avaliar as situações 

com clareza, criando então um juízo e o bom senso, antes disso, o jovem não possui 

uma responsabilidade por seus próprios atos, justamente por não possuir tal 

capacidade.  
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Ademais, alerta que o menor, ao vivenciar repetidamente um mundo virtual em 

que os personagens são agressivos e violentos, mas sem sofrer punição alguma 

devido seus atos, acaba por comprometer o julgamento entre o certo e o errado:  

 

No desenvolvimento humano duas áreas cerebrais são importantes na 
regulação da raiva/medo e juízo crítico que são a amígdala cerebral e 
o lobo frontal respectivamente. [...]. Tornam a amígdala cerebral 
menos ativa reduzindo a nossa capacidade de reagirmos 
aversivamente à violência e ao sofrimento humano, juntamente com o 
funcionamento imaturo da região frontal que, compromete o 
julgamento do certo e errado, não há dúvida que o impacto sobre as 
crianças será mais prejudicial que dos adolescentes (SPOLON, 2018, 
online). 

 

Em decorrência do alto grau de nocividade dos jogos violentos para com a 

saúde física e mental das crianças e adolescentes, o juiz Carlos Alberto Simões de 

Tomaz, da 17ª Vara Federal de Minas Gerais, prolatou a decisão em que proibe a 

venda dos jogos Counter Strike e Everquest, fundamentando que esses jogos são 

“impróprios ao consumo, eis que na medida que são nocivos à saúde de seus 

consumidores, contrariam, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor” (MINAS GERAIS, 2007, online).  

Ainda em sua decisão, afirmou: 

 

O fundamento deste julgado, não se baseia apenas nessa premissa. 
Tem por esteio as normas constituições e infraconstitucionais de 
proteção à família, à criança e ao adolescente (destacados na 
sentença acima transcrita); bem como em parecer técnico elaborado 
por profissional competente, no qual são evidenciados os malefícios 
causados por esses jogos, não apenas às crianças e adolescentes, 
como também a pessoa de faixas etárias outras. Num Estado onde a 
Constituição destina uma proteção especial à criança, não podem 
vicejar interpretações que propugnam por laquear o alcance dessa 
tutela (MINAS GERAIS, 2007, online). 

 

Torna-se evidente que os jogos virtuais violentos violam os princípios diretivos 

da educação da criança e do adolescente, eis que causam danos à saúde física e 

mental do jovem, enquanto um fator que deturpa a formação psicológica e da 

personalidade da criança.  

Por este motivo, obedecendo a ordem constitucional prevista no art. 227 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), incumbe tanto ao Estado, quanto aos 

responsáveis pelos menores, promoverem uma proteção à saúde dos jovens.  
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Os pais ou responsáveis devem fiscalizar a fruição dos jogos, proibindo que a 

criança fique por longos períodos expostas ao game, para que não se torne um vício. 

Além disso, é preciso dar o exemplo à criança, não ficando o tempo todo conectado à 

internet, bem como sempre verificar a classificação indicativa do jogo.  

Ao Estado incumbe efetuar atividades que garantam desenvolvimento 

harmônico e sadio à criança e adolescente, ou seja, é dever do Estado afastar 

instrumentos de violação e agressividade dos menores.  

Sendo assim, por meio dos órgãos criados para promoção das garantias das 

crianças e dos adolescentes, o Estado deve proibir a comercialização de jogos 

extremamente violentos que possuem como principal público as crianças e 

adolescentes, a fim de resguardar os direitos fundamentais dos infantes.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final da presente pesquisa, conclui-se que as crianças e adolescentes, 

quando expostas por longo período e diariamente aos jogos violentos tendem a 

desenvolver um comportamento mais agressivo e violento.  

Por este motivo, tal exposição acaba por violar os direitos intrínsecos aos 

jovens, reconhecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como o princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana, inerente 

a todo e qualquer indivíduo. 

Não obstante, observou-se que, muito embora exista a classificação indicativa 

da faixa etária adequada para usufruir de um determinado jogo, muitas vezes os sites 

e lojas que dispõem os games para aquisição não cumprem com a classificação 

indicada e a alteram, conduzindo o usuário a erro com a única finalidade de obter 

maior lucro com a venda do jogo.  

Em razão disso, através do estudo das legislações vigentes, constatou-se que 

não é somente o Estado que deve promover ações e políticas públicas para 

resguardar os direitos dos infantes, nas também os próprios responsáveis e os 

familiares dos mesmos, fiscalizando a exposição da criança aos jogos, a fim de 

promover os seus direitos mais fundamentais.  
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