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RESUMO:
A indústria dos jogos eletrônicos se tornou extremamente popular no século XXI,

contendo especulações de que, eventualmente, na atual década, ultrapassem o acúmulo

de capital da indústria cinematográfica. Entretanto, com esse pico na popularidade,

indivíduos questionam a influência desse formato de mídia no comportamento de jovens,

relatando sobre a transformação psicológica passada pela pessoa, que pode vir a se

tornar mais agressiva e anti social. Partindo desse pressuposto, este projeto busca

investigar a relação entre o comportamento humano e os jogos eletrônicos, e como o

psicológico de quem joga pode ser afetado de maneira positiva e/ou negativa. A fim de

cumprir tal objetivo, foram realizados testes com os alunos do 4° ano dos períodos

matutino e vespertino do Ensino Fundamental I do Colégio Interativa de Londrina, onde os

sujeitos foram analisados durante o período de jogo e, após isso, ao elaborarem uma

redação. Tais testes tinham por intuito perceber a presença de termos e conceitos que

remetessem à violência e pudessem ser associados aos jogos.
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INTRODUÇÃO
Os videogames são um formato de entretenimento que consiste na interação entre

o usuário e os acontecimentos na tela por meio de um controle. Atualmente, essa forma



de mídia cresceu rapidamente. O mercado de videogames tende a crescer ainda mais,

com expectativa de ultrapassar a marca de 200 bilhões de dólares até 2023, de acordo

com estudo da Newzoo (2020).

Os videogames surgiram em 1958, com o primeiro jogo eletrônico da história,

conhecido como Tennis for Two, entretanto, foi só em 1971 que aconteceu o primeiro

lançamento comercial de videogames da história: a máquina de fliperama Galaxy Game.

Com o crescimento da popularidade dessa nova indústria, houve uma produção em

massa de jogos e consoles. Contudo, isso causou uma saturação no mercado, já que o

consumidor por ser inexperiente sobre o assunto, optava por não comprar nada, causando

um grande estoque de videogames não vendidos, assim, o que deu início a Crise dos

Videogames de 1983 nos Estados Unidos.

Atualmente, os jogos eletrônicos tornam-se cada dia mais acessíveis, seja na tela

do computador, do celular ou do videogame. Com a maior acessibilidade de jogos

eletrônicos, os questionamentos sobre sua influência no comportamento humano

tornam-se mais recorrentes.

Tal pesquisa se justifica e foi iniciada devido a afirmação frequente de vários

indivíduos, como pais e responsáveis, que acreditam que os videogames possam ter

impactos negativos no comportamento de crianças e adolescentes, tornando-os

agressivos e antissociais. Um estudo da Harvard Health (2021) diz que exposição à mídia

violenta, incluindo jogos, podem resultar em comportamento violento na vida real. Essas

afirmações acabam por vir de pessoas que muitas vezes não possuem um conhecimento

especializado sobre o assunto. Todavia, as crianças e adolescentes que apreciam os

jogos não concordam com essa afirmação, e acreditam que os jogos não exercem

qualquer influência sobre elas, após o equipamento ser desligado. Ademais, Anderson e

Dill por meio do Journal of Personality and Social Psychology (2000), ressaltam que há

uma mudança comportamental relacionada aos jogos eletrônicos, porém, esta mudança

depende de fatores como: o tempo de exposição da criança ao jogo, a idade da criança e

as características do jogo.

OBJETIVO
Dado o conflito entre as duas ideologias principais sobre a influência de jogos no

comportamento de jovens, o projeto busca analisar depoimentos defensores e críticos à

ideia de que tais jogos possuem impactos comportamentais negativos, observando as



principais ideias que constroem tais argumentos. Após o estudo das teses, testes seriam

realizados, com principal finalidade de deduzir a realidade das imagens sobre o fenômeno,

e qual delas é mais frequente.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Tal pesquisa se justifica e foi iniciada devido a afirmação frequente de vários

indivíduos, como pais e responsáveis, que acreditam que os videogames possam ter

impactos negativos no comportamento de crianças e adolescentes, tornando-os

agressivos e antissociais. Um estudo da Harvard Health (2021) diz que exposição à mídia

violenta, incluindo jogos, podem resultar em comportamento violento na vida real. Essas

afirmações acabam por vir de pessoas que muitas vezes não possuem um conhecimento

especializado sobre o assunto. Todavia, as crianças e adolescentes que apreciam os

jogos não concordam com essa afirmação, e acreditam que os jogos não exercem

qualquer influência sobre elas, após o equipamento ser desligado.

Ademais, Anderson e Dill por meio do Journal of Personality and Social Psychology

(2000), ressaltam que há uma mudança comportamental relacionada aos jogos

eletrônicos, porém, esta mudança depende de fatores como: o tempo de exposição da

criança ao jogo, a idade da criança e as características do jogo. Destarte, esta pesquisa

se propôs a investigar se os jogos eletrônicos possuem algum impacto negativo no

comportamento de jovens, a ponto de deixar crianças e adolescentes mais agressivos.

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Dividiu-se a metodologia em 2 fases. Para a realização da primeira fase, foram

analisados os elementos contidos no jogo Mario Kart 8 Deluxe com a capacidade de gerar

hostilidade e/ou rivalidade entre os jogadores. O jogo possui sistemas envolvendo sorte,

como o RNG (Random Number Generator), que pode se portar como um fator causador

de situações injustas aos jogadores, gerando comportamentos agressivos por parte dos

mesmos.

O jogo Mario Kart foi escolhido devido à popularidade dos personagens entre as

crianças, a fácil e acessível jogabilidade, a classificação indicativa ser livre para todos os

públicos e o transporte rápido do console sem necessidade de uma televisão. Logo, houve

uma seleção de amostra com os alunos do 4º ano dos períodos matutino e vespertino do

Ensino Fundamental I do Colégio Interativa.



Os alunos foram divididos em 2 grupos, sendo eles o Grupo Teste e o Grupo

Controle. O Grupo Teste jogou Mario Kart durante 30 minutos, já o Grupo Controle, por

sua vez, não jogou. Logo após o Grupo Teste encerrar a partida, foi solicitado que tanto o

Grupo Teste quanto o Controle fizessem uma redação na qual deveriam dar

prosseguimento a seguinte história: “Lucas adorava brincar com seus amigos todos os

dias das mais variadas brincadeiras, como bola queimada, pega-pega, futebol, entre

outras. Em uma tarde decidiram brincar de esconde-esconde, mas Lucas se perdeu e

então…”

A finalidade era visualizar se o grupo que jogou mencionada nos textos termos

ligados à comportamentos agressivos e violentos. Após isso, as redações foram lidas e

analisadas e demarcado trechos que continham palavras à violência.

Já na fase 2, foram selecionados 3 indivíduos com diferentes idades: (9, 11 e 19)

anos e indicado diferentes plataformas (Celular, PlayStation 4 e Computador) para cada

um jogar durante 3 horas e 15 minutos. Durante esse período, foi anotado toda ação

considerada agressiva, como por exemplo: xingamentos, resmungos e movimentos

bruscos.

Além disso, informações extras também foram levadas em conta, como causa da

agressividade, se tinha a presença de amigos/colegas no ambiente em que jogavam e se

era uma partida ranqueada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da primeira fase do presente trabalho foram tabulados e

apresentam-se no gráfico abaixo.

Primeira fase:

O gráfico 1 mostra a incidência de comportamentos agressivos do Grupo Teste dos

alunos do 4° ano do período matutino. Nele podemos ver que 87,80% das redações

elaboradas pelos alunos não apresentava nenhuma palavra que remetesse a

comportamentos violentos, enquanto que 23,20% das redações mostraram o contrário.

O gráfico acima demonstra que no grupo controle, ou seja, dos educandos que não

jogaram Mario Kart, 66,60% não apresentaram comportamentos agressivos. Enquanto

33,40% apresentaram algum conceito ou atitude que remetesse à violência. Os resultados



apresentados pelos dois gráficos, mostram-se como uma subversão da expectativa inicial

do projeto, já que a incidência de agressividade nos textos do grupo controle, e sem

acesso ao jogo, mostrou-se superior em relação ao Grupo Teste.

O gráfico acima contabiliza as conjugações e termos mais usados pelos alunos do

4º matutino que remetem à violência e que podem ter ligação ao jogo. É possível observar

que a palavra que foi utilizada com mais frequência foi “matar”, contudo, isso foi notado no

grupo controle, e não no grupo teste. Do mesmo modo, a palavra “lutar” também foi mais

incidente no grupo controle. Nesse sentido, os testes têm apresentado resultados

contrários à hipótese desta pesquisa.

Os termos mais usados pelos alunos do 4º vespertino que remetem à violência

também foram contabilizados. Por meio do Gráfico é possível observar que a palavra que

foi utilizada com mais frequência no grupo teste foi “atirar” não sendo observada nenhuma

vez no grupo controle. Todavia, a palavra “lutar” foi observada em vários textos, tendo a

mesma incidência que a palavra “atirar”. Entretanto, esta surgiu com maior incidência no

grupo controle, e se fez presente poucas vezes no grupo teste.

Segunda fase:

Foram selecionados 3 indivíduos com diferentes idades: (9, 11 e 19 anos) e

indicado diferentes plataformas (Celular, PlayStation 4 e Computador) para cada um jogar

durante 3 horas e 15 minutos. Durante esse período, foi anotado toda ação considerada

agressiva, como por exemplo: xingamentos, resmungos e movimentos bruscos. Os

resultados obtidos com a segunda fase do projeto foram tabulados e apresentam-se na

sequência de gráficos abaixo.

De acordo com o gráfico houve pouca diferenciação entre os 3 sujeitos em relação

aos atos agressivos, porém, algo que se deve perceber é a quantidade igual desses atos

entre o Sujeito A, de 9 anos, e o Sujeito C, de 19 anos, levando em consideração que o

Sujeito A, por ser mais novo, teria menos controle emocional, o que poderia gerar mais

fatores que demonstram um comportamento mais agressivo.



De acordo com o gráfico acima é possível perceber que o sujeito C manifestou

maior descontentamento com os membros de sua equipe e com seus oponentes. O

jogador A, e o mais novo a ser analisado, demonstrou maior descontentamento com

elementos do jogo. Enquanto o sujeito B apresentou poucas ações agressivas

relacionadas à seus colegas de equipe, porém, se manteve na mesma escala do sujeito C

no que se refere às críticas aos oponentes. Como a maioria dos jogos utilizados durante o

experimento eram de “multijogadores”, era esperado que agressividade causada devido à

presença de oponentes ou colegas de equipe fossem elevadas. Também deve ser levado

em consideração a grande presença de sorte nos jogos, principalmente do gênero Battle

Royale, o mais jogado durante o experimento, o que pode gerar nos jogadores

sentimentos de apreensão, nervosismo e ansiedade, contribuindo para fatores associados

a comportamentos violentos.

Outra análise adotada foi à respeito de partidas que possuíam um ranking, ou seja,

onde vários jogadores disputam a melhor posição, obtendo benefícios e mostrando sua

maior habilidade.

A partir do gráfico é possível perceber que com partidas ranqueadas os jovens

tendem a jogar de forma mais acirrada, devido ao ganho de alguma estatística dentro do

jogo. O fato de haver mais fatores que indiquem um comportamento mais agressivo, neste

resultado, pode ser justificado por essa gana de vencer que os jogadores têm. Além disso,

decorrente à seriedade dessas partidas, há uma tendência de pessoas mais velhas

jogarem desse modo.

Em toda pesquisa científica haverá levantamento de dados de variadas fontes,

independente dos métodos ou técnicas empregados na realização. O levantamento

desses dados constitui a essência da busca dos resultados propostos no problema e nos

objetivos. Os dados levantados devem ser legítimos, autênticos e jamais direcionados ou

manipulados para favorecer resultados de interesse.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, é possível concluir que os jogos eletrônicos podem apresentar

impacto no comportamento de um indivíduo ao jogarem. Contudo, isso é dependente de

muitas variáveis para ser consistente, tais como a idade do jogador, o tipo e formato do

jogo e a quantidade de tempo que aquele indivíduo despende todos os dias com essa

prática. Tal afirmação é possível, pois entre os alunos do 4º ano matutino o grupo controle

apresentou mais termos e comportamentos agressivos, mesmo sem terem tido nenhum

contato com o jogo. Entretanto, os alunos do 4º vespertino apresentaram termos que

remetiam à violência em suas redações, além de fisicamente se mostrarem ansiosos e

agitados durante os testes. Sendo assim, não foi possível relacionar diretamente os

comportamentos violentos ao fato de jogar, uma vez que nas duas turmas foram

encontrados resultados opostos.

Além disso, o tipo de jogo utilizado nos testes não continha nenhuma cena ou fato

inapropriado para idade, se tratando apenas de uma competição de carros. Devido a isso,

somente a competitividade fosse aguçada, mas não a violência em si. Uma nova reflexão

se fez presente após os resultados dos testes: se os mesmos educandos fossem expostos

a jogos violentos, de luta, tiros e morte, seria possível perceber um outro comportamento e

obter resultados diversos? Em face disso, é que esta pesquisa não se esgota aqui, e

objetiva-se dar continuidade a ela no próximo ano, a fim de verificar se a agressividade

está diretamente ligada ao tipo de jogo no qual o jovem é exposto.
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