
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 1 

A violência como entretenimento nos videogames
1
 

 
Érika Fernanda CARAMELLO

2
 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP 

 

 

Resumo 

 

O presente artigo versa sobre a violência, cujos objetos de estudo são os jogos digitais. De 

que forma a violência presente nos conflitos dos personagens dos videogames é tratada para 

fins de entretenimento? Assim, visa analisar como a violência é tratada nos games para 

entreter através do conflito dos personagens. Para tanto, é necessário construir uma rápida 

pesquisa sobre criação de personagens e seus conflitos na estrutura narrativa, bem como 

relacionar estes fatores com a violência nos jogos digitais. Isso se deu em função da lacuna 

acadêmica sobre debates na área, onde Alves (2009) foi o único referencial nacional 

encontrado. Ao final do trabalho, percebeu-se que o jogo é um espaço de catarse, um local 

de exceção, inversamente proporcional à vida cotidiana fora das telas, tornando possível 

construir um novo final para a trajetória do herói a partir da colaboração com seus aliados. 

 

Palavras-chave: game; violência; entretenimento. 

 

Introdução 

 A vida cotidiana geralmente é marcada por compromissos, tais como trabalho e 

estudos, que ocupam uma considerável parcela de tempo das pessoas. Em contraposição, há 

o tempo livre que, segundo o sociólogo francês Joffre Dumazedier (apud LIMEIRA, 2008, 

p. 31), pode ser entendido como o período em que há “autonomia para [...] decidir o que 

fazer ou não fazer durante as horas em que não tem obrigações a cumprir”, fugindo da 

rotina. Assim, este período pode ser dedicado ao ócio, valorizado pelo sociólogo italiano 

Domenico De Masi (2001) em sua teoria do Ócio Criativo; por trabalho extra; para 

complemento da renda; ou por atividades lúdicas que conferem recreação e diversão. Sobre 

estas últimas atividades, Limeira (2008, p. 33) denomina-as como sendo entretenimento, 

que compõe o consumo de experiências que proporcionam “sensações e emoções intensas, 

prazerosas ou não, durante e após a compra e o consumo de um produto ou a vivência de 

um evento.” 

Dentre os produtos de entretenimento mais apreciados na contemporaneidade está o 

videogame. Uma pesquisa realizada pela Entertainment Software Association (apud 
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McGonigal, 2012, p. 21), nos Estados Unidos, o maior mercado de jogos do mundo, 97% 

do jovens e 69% dos chefes de família jogam, sendo que “a maioria dos jogadores espera 

continuar jogando para o resto de suas vidas.” 

Uma das explicações apontadas para este sucesso é o fato de que os videogames 

transportam os jogadores para outras realidades, diferentes daquelas vividas no cotidiano. 

Neste aspecto, chama a atenção o grande consumo de jogos de tiro. Mott (2013), em seu 

livro “1001 videogames para jogar antes de morrer”, aponta que, entre as 13 franquias com 

maior número de títulos listados na década passada, a maioria contém este gênero em sua 

trama. Eles consistem basicamente em matar os inimigos e seus aliados. Isso levanta uma 

questão importante: de que forma a violência presente nos conflitos dos personagens dos 

games é tratada para fins de entretenimento?  

Partindo deste questionamento, este trabalho tem como objetivo geral analisar como 

a violência é tratada nos games para entreter através do conflito dos personagens. Para 

tanto, é necessário construir uma rápida pesquisa bibliográfica sobre a criação de 

personagens e seus conflitos na estrutura narrativa, bem como relacionar estes fatores com a 

violência nos jogos digitais.  

Apesar da imprensa pautar com uma certa frequência a relação entre games e 

violência, há uma lacuna acadêmica sobre debates na área. O texto “Videogames: algo mais 

que a violência”, de Lynn Alves (2009), foi o principal referencial encontrado neste sentido. 

Também é do interesse da autora pesquisar novas possibilidades para a indústria de games 

nacional, uma vez que é docente na área. 

Para tanto, este trabalho foi dividido em duas partes. A primeira dá ênfase aos 

personagens e seus conflitos nas tramas ficcionais. Já num segundo momento, a questão dos 

inimigos e a violência nos jogos ganha visibilidade, inclusive abordando como é feita sua 

classificação etária no Brasil, a fim de trazer possibilidades para a indústria nacional de 

games. 

 

1. Personagens e seus conflitos  

Um dos mais requisitados roteiristas do Brasil, Doc Comparato (2009, p. 57) afirma 

que “o conflito é consubstancial ao indivíduo, o espelho de sua vida na relação com os 

outros, o mundo e com ele mesmo.” Para construir uma narrativa dramática, é necessário 

priorizar a ação e, para tanto, torna-se indispensável um conflito a ser resolvido na trama. 

“Sem conflitos, sem ação, não existe drama” (COMPARATO, 2009, p. 57). 
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Essencialmente, enumera que podem existir três tipos de conflitos no personagem 

protagonista:  

 

1. A personagem pode estar em conflito com uma força humana, com outro homem 

ou grupo de homens. [...] 

2. A personagem pode estar em conflito com forças não humanas, a natureza ou 

outros obstáculos. [...] 

3. A personagem pode estar em conflito consigo mesma, uma força interna 

(COMPARATO, 2009, p. 58). 

 

 Para construir narrativas e seus conflitos, geralmente são necessários diferentes tipos 

de personagens, com motivações diferenciadas. Carl Jung (apud NOVAK, 2010, p. 157-

160) apontou quais são os principais tipos de personagens baseados em arquétipos: 

 

a. Herói: personagem central da trama, sendo responsável por considerável parte da 

ação. 

b. Sombra: é o contrário do herói, geralmente sendo o maior vilão da trama. Pode 

surgir no clímax, também conhecido como plot. 

c. Mentor: é o personagem que guia o herói para a ação da trama. 

d. Aliados: personagens que auxiliam o herói em seus desafios. 

e. Guardião: é o personagem que, geralmente a serviço do sombra, bloqueia o 

avanço do herói. 

f. Trapaceiro: é o personagem cômico da trama, que cria confusão, podendo estar ao 

lado do herói ou do sombra. 

g. Mensageiro: é o personagem que propicia novos rumos na trama, fornecendo 

informação ao herói. 

 

Uma das referências mais conhecidas que utiliza estes arquétipos de personagens 

para a criação de narrativas é a obra “O herói de mil faces”, de Joseph Campbell (2007). 

Nela, o autor estabeleceu o conceito do monomito, “um padrão narrativo específico que é 

compartilhado pelas lendas e mitos de todas as culturas do mundo” (NOVAK, 2010, p. 

126). Ele o chama de Jornada o Herói, que, depois, Christopher Vogler (2015) adaptou para 

Jornada do Escritor.  

Resumidamente, Campbell (2007) propõe que o herói está em seu Mundo Comum, 

até que é Chamado à Aventura num mundo alternativo. Primeiramente, há a Recusa ao 

Chamado, visto que não pretende sair de sua zona de conforto, até que repensa sua decisão. 
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Nisso, há o Encontro com o Mentor, que passa informações importantes sobre este mundo 

paralelo. Ao partir, há a Superação do Primeiro Desafio. Em seguida, encontra Testes e se 

depara com seus primeiros aliados e inimigos. Ao se aproximar da Caverna Oculta, onde 

está o objetivo de sua busca, fica fascinado e, ao mesmo tempo, aterrorizado. Na Provação, 

apesar de sua vulnerabilidade, enfrenta aquele que considera ser seu maior inimigo, cuja 

experiência o transforma. Como Recompensa, ele se apodera do que foi buscar, tendo um 

período de descanso. No Caminho de Volta ao seu mundo, vive o clímax da narrativa, pois 

é surpreendido novamente pelo seu maior inimigo ou por outro personagem que assume o 

papel de grande vilão, e luta para recuperar o que lhe foi tirado, sendo dado como morto. 

Na Ressurreição, ele retorna, mostrando os seus aprendizados com a jornada. Por fim, no 

Retorno com o Elixir, volta para casa com outra visão de mundo, que é repassada aos que o 

aguardavam, sendo o momento de receber recompensas e castigos. 

Esta trajetória é circular e pode ser resumida na imagem abaixo (Figura 1): 

 

Figura 1 – Jornada do Herói 

 

Fonte: SOARELE, 2016. 

 

Para Novak (2010, p. 164), o desenvolvimento de ações entre personagens pode ser 

dado também através de triângulos e arcos entre personagens:  
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O triângulo de personagens representa um importante relacionamento tríplice entre 

os personagens de uma história. Nessa relação personagens contrastantes (em geral, 

o protagonista, o antagonista e um coadjuvante) são conectados em grupos de três. 

O exemplo mais comum é o triângulo amoroso, em que o protagonista e o 

antagonista competem pela atenção do mesmo objeto amoroso (um personagem 

coadjuvante). Uma mesma história pode ter vários triângulos, e o papel do 

personagem pode mudar com base em cada um desses triângulos. Por exemplo, o 

mesmo protagonista que será envolvido em um triângulo amoroso também pode 

estar envolvido em um triângulo profissional no qual compete com o antagonista 

pelo mesmo cargo em uma empresa. Cada um desses triângulos representa enredos 

secundários em uma história que devem ser conectados de alguma maneira. 

 

Já no que tange ao arco do personagem, Novak (2010) acredita geralmente no 

crescimento do protagonista na trama, baseado no modelo de Hierarquia de Necessidades 

de Maslow, que é representado pelos seguintes níveis: 

 

a. Intrapessoal: preocupação apenas com suas necessidades e pensamentos. 

b. Interpessoal: envolvimento com outro personagem, passando a protegê-lo. 

c. Equipe: união com um pequeno grupo de personagens com o mesmo propósito. 

d. Comunidade: integra-se a uma rede organizada maior, tal como um bairro ou uma 

instituição. 

e. Humanidade: alcança a autorrealização de Maslow com a aceitação de um grupo 

maior. 

 

Graficamente, o arco do personagem pode ser assim representado (Figura 2): 
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Figura 2 – Arco do Personagem 

criado por Per Olin (adaptado) 

 

Fonte: NOVAK, 2010. 

 

As situações em que os personagens são colocados divide-os, geralmente, em 

aliados e inimigos, estando estes últimos presentes nos maiores desafios que o herói 

enfrenta. Desta maneira, o herói e o sombra costumam ser inimigos, comumente nutrindo 

ódio um pelo outro.  

Para a filósofa Marcia Tiburi (2015, p. 36), o ódio é gerado pelo "medo do outro", 

em primeira instância, e essa “paranoia serve à negação do outro a quem o paranoico deseja 

destruir”. A autora aponta que as relações humanas são constituídas pela polarização entre 

amor e ódio e que todos os períodos históricos são regidos por eles. Tiburi (2015, p. 29-30) 

acredita ainda que “quem sente ódio antes sentiu medo e antes ainda sentiu inveja.”  

Reflexo disso pode ser visto até mesmo nos espaços de trânsito das pessoas: 

 

As casas, escritórios e espaços de lazer tem a marca da arquitetura do medo. [...] 

Todo o esforço é despendido no intuito de resguardar a segurança dos seres e de 

seus familiares. Estes mecanismos de suposta proteção acirram ainda mais a 

existência das diferenças sociais entre os que têm um poder aquisitivo alto e vivem 

enclausurados nos seus territórios e os sem nada, que podem se constituir numa 

ameaça ao patrimônio privado e público (ALVES, 2009, p. 98). 

 

No entanto, um ponto que estarrece Tiburi (2015, p. 30) é que “há algo assustador 

no ódio contemporâneo. Não se tem vergonha dele, ele está autorizado hoje em dia e não é 

evitado.” Historicamente falando, para Benjamin (apud ALVES, 2009, p. 102), “o Nazismo 

foi o primeiro movimento organizado a lançar mão da estetização da violência como forma 
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de sedução e adesão aos seus ideais políticos.” Partindo do pressuposto que as tramas 

ficcionais tem inspiração na vida cotidiana, mais recentemente, os jogos de videogame 

também lançaram mão deste artifício, como será abordado a seguir. 

 

2. Inimigos e violência nos games 

Antes de tudo, para entender como funciona esta lógica nos jogos, é importante 

definir jogo que, de acordo com Jane McGonigal (2012, p. 30-31), tem quatro 

características primordiais: 

 

Meta é o resultado específico que os jogadores vão trabalhar para conseguir. Ela 

foca a atenção e orienta continuamente a participação deles ao longo do jogo. A 

meta propicia um senso de objetivo. 

As regras impõem limitações em como jogadores podem atingir a meta. [...] 

O sistema de feedback diz aos jogadores o quão perto eles estão de atingir a meta. 

[...] serve como uma promessa para os jogadores de que a meta é definitivamente 

alcançável, além de fornecer motivação para continuar jogando. 

Finalmente, a participação voluntária [...] estabelece uma base comum para 

múltiplas pessoas jogarem ao mesmo tempo. 

 

Acredita-se que “os jogos de computador e videogames estão satisfazendo as 

genuínas necessidades humanas que o mundo real tem falhado em atender” (McGONIGAL, 

2012, p. 14). Isso se dá, inclusive, através da violência, que “vende por favorecer um efeito 

terapêutico, que possibilita ao sujeito uma catarse, à medida que canalizam seus medos, 

desejos e frustrações no outro, identificando-se como um vencedor ou como o perdedor das 

batalhas” (ALVES, 2009, p. 97). Esta catarse remete ao conceito de Freud (apud 

OLIVEIRA, 2013, p. 79) como retorno do que foi reprimido, sendo de natureza boa ou não. 

Dessa maneira, “os jogos eletrônicos, independente dos seus conteúdos, se constituem em 

espaços de catarse, nos quais os sujeitos podem ressignificar seus diferentes medos, anseios, 

desejos, sentimentos agressivos ou não” (ALVES, 2009, p. 105). 

Isso se vê em um dos gêneros de jogos mais violentos e, coincidentemente, também 

um dos mais vendidos pela indústria é o Shooter (Tiro), cuja meta é matar inimigos e seus 

aliados.  

 

Os jogos de tiro passaram por uma evolução absurda. São praticamente jogos de 

ação, onde o jogador em tempo real deve destruir diversos alvos pela tela. Diversos 

títulos podem ser considerados shooters, até mesmo o clássico Space Invaders, mas 

o grande passo e evolução vieram com os chamados shooters de primeira pessoa. O 

maior representante sem sombra de dúvida foi o DOOM, que originou toda uma 

gama de jogos como o Quake (que agregou recursos de 3D e rede), permitindo 
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inclusive a utilização de redes como elemento de integração. Isso foi um gigantesco 

passo que revolucionou toda indústria de games (MARCELO; PESCUITE, 2009, p. 

29). 

 

Observando as 13 principais franquias de games da década passada, com 4 ou mais 

títulos mencionados no livro “1001 videogames para jogar antes de morrer”, de Tony Mott 

(2013), percebe-se uma predominância de títulos com a temática militar, especialmente os 

jogos do gênero First Person Shooter (FPS), nome dado para jogos de tiro onde o ponto de 

vista é o de primeira pessoa. Neles, “o jogador […] vê a mão do avatar segurando a arma na 

parte inferior da tela.” (NOVAK, 2010, p. 166). Battlefield, Call of Duty, Halo e Tom 

Clancy’s são alguns dos títulos que contemplam este gênero. No entanto, o tiro permeia 

outras tramas, tais como Grand Theft Auto (GTA), Metroid e Star Wars. 

 

Tanto a estetização quanto a espetacularização da violência vêm sendo bastante 

potencializadas nos jogos eletrônicos, em que a morte cada vez mais violenta passa 

a ser sinônimo, muitas vezes, de grandes vendas. [...] eliminar pessoas, animais ou 

outros tipos de criaturas é o objetivo final. Seduzidos pelo desafio de vencer as 

batalhas imaginárias de aumentar os escores, os gamers não conseguem perceber o 

nível de violência existentes nas imagens (ALVES, 2009, p. 104). 

 

O inimigo sempre está presente nos jogos de videogame. No Game Design 

Document (GDD)
3
 proposto pela obra Level Up, o autor Scott Rogers (2013) coloca-o sob 

duas formas principais: inimigos específicos de nível e bosses, estes últimos podendo ser 

comparados aos grandes vilões, citados anteriormente.   

Vale salientar que, por mais que o conceito de ódio pareça estar presente quando se 

fala em inimigo, Huizinga (2014, p. 232) aponta que isso não é o primordial em um jogo: 

 

Todo “outro” grupo é sempre amigo ou inimigo do nosso. Evidentemente que por 

inimigo não se deve entender o inimicus [...], ou seja, uma pessoa que se odeia, e 

muito menos uma pessoa perversa, mas pura e simplesmente o hostis [...], ou seja, o 

estranho ou estrangeiro que está barrando o caminho de nosso grupo. Essa teoria 

recusa-se a considerar o inimigo sequer como um rival ou um adversário: acontece 

simplesmente que ele está em nosso caminho e, portanto, precisa ser destruído. 

 

Agrupando as teorias sobre personagens abordadas até o momento e fazendo um 

paralelo com o GDD de Rogers (2013), tem-se o seguinte quadro: 

 

                                                 
3 O GDD é uma espécie de relatório criativo que descreve tudo o que o jogo deve contemplar, de seus personagens, 

cenários, história, objetivos, etc., a fim de auxiliar o trabalho da equipe de produção em seu desenvolvimento. 
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Tabela 1 – Comparativo de perfis de personagens (adaptado) 

PERSONAGEM COMPARATO JUNG ROGERS 

Avatar Protagonista Herói Personagem do Jogador 

Amigos Coadjuvantes Mentor 

Aliados 

Mensageiro 

Personagens principais da 

história 

Inimigos Antagonista Guardião 

Sombra 

 

Inimigos específicos de 

nível 

Boss 

Ambíguos Coadjuvantes Trapaceiro Non-Player Characters 

(NPCs)
4
 

Fontes: COMPARATO, 2009; NOVAK, 2010; ROGERS, 2013. 

 

Partindo que os jogos digitais são produtos culturais da indústria de entretenimento 

e, como tal, devem, segundo a teoria de McGonigal (2012), transmitir felicidade, é 

interessante ver como a indústria de games adapta a realidade em suas tramas. Um dos 

aspectos mais interessantes é a questão da morte, mesmo nos jogos de tiro. Na maioria dos  

videogames, é estipulada uma quantidade de vidas para o avatar, o personagem jogável. 

Isso permite que o jogador permaneça jogando por mais tempo. Um vez perdidas todas as 

vidas, os games oferecem oportunidades para comprar novas vidas, seja com pontos 

acumulados no próprio jogo ou com dinheiro, real ou virtual; solicitar vidas a outras 

pessoas, recurso muito utilizado em época de social games; aguardar um tempo 

determinado para habilitar novas vidas; etc. Exceto quando acontece a morte do Boss, 

considerado o ápice do game, não há muita ênfase na morte dentro das tramas dos jogos 

digitais, o que é apontado por muitos como banalização. Smith (apud ALVES, 2009, p. 

109) ressalta que a banalização da violência em suportes digitais “[...] é engraçada, é 

divertida, é fonte de sucesso, é a primeira escolha do herói, é indolor, é sem culpa, é 

recompensadora.” 

Obviamente, há uma preocupação com a idade do público que está exposto à 

violência. No Brasil, o Ministério da Justiça (2016) é responsável pela elaboração da 

cartilha de Classificação Indicativa, que designa a idade de venda dos jogos nacionais e 

importados comercializados no país a partir de seus conteúdos. Nos Critérios de Análise, o 

tópico denominado Violência é o primeiro apresentado, seguido por Nudez e Drogas. Nele 

pode-se perceber que a violência é permitida para todos os públicos, do livre aos maiores de 

                                                 
4
 Personagens não jogáveis. 
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18 anos. O que os difere é o quanto a violência é explícita ou não, conforme aponta a 

Tabela 2, mostrada a seguir. 

Tabela 2 – Títulos dos conteúdos permitidos por faixa etária 

Idade Conteúdo 

Livre 

Violência fantasiosa 

Presença de armas sem violência 

Mortes sem violência 

Ossadas e Esqueletos sem Violência 

10+ 

Presença de Armas com violência 

Medo / Tensão 

Angústia 

Ossadas e Esqueletos com Resquícios de Ato de Violência 

Atos Criminosos sem Violência 

12+ 

Linguagem Depreciativa 

Ato Violento 

Lesão Corporal 

Descrição de Violência 

Presença de Sangue 

Sofrimento da Vítima 

Morte Natural ou Acidental com Violência 

Ato Violento Contra Animais 

Exposição ao Perigo 

Exposição de Pessoas em Situações Constrangedoras ou Degradantes 

Agressão Verbal 

Obscenidade 

Bullying 

Exposição de Cadáver 

Assédio Sexual 

Supervalorização da Beleza Física 

Supervalorização do Consumo 

14+ 
Morte Intencional 

Estigma/Preconceito 

16+ 

Estupro 

Exploração Sexual 

Coação Sexual 

Tortura 

Mutilação 

Suicídio 

Violência Gratuita/Banalização da Violência 

Aborto, Pena de Morte, Eutanásia 

18+ 

Violência de Forte Impacto 

Elogio, Glamourização e/ou Apologia à Violência 

Crueldade  

Crimes de Ódio 

Pedofilia 

Fontes: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016. 
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De qualquer forma, a Violência  antasiosa, apontada como Classificação Livre, 

contempla àquela “caricata inserida no gênero comédia-pastelão (guerra de comida, 

pancadas que não resultem em dor), ou seja, que são feitas para provocar o riso e não como 

ato violento” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016, p. 9). Mas, ao atingir o outro, transforma 

a violência em entretenimento desde a infância. 

Em função do divertimento que os jogos proporcionam, matar o inimigo, em 

especial o Boss, acaba sendo uma das grandes conquistas de boa parte dos títulos de games. 

Inclusive, Rogers (2013, p. 75) acredita que “a morte deveria significar algo para o jogador, 

especialmente quando não é o principal personagem morrendo.” No entanto, isso não é algo 

muito comum na indústria de jogos. Perante tal tipo de conquista, costuma-se atribuir 

saúde, pontos ou dinheiro ao personagem jogável. 

Outro item que chama a atenção é o que diz respeito ao inventário do jogador 

quando o personagem jogável morre. Geralmente alteram-se saúde, pontuação e/ou 

economia, gastas comumente para gerar uma nova vida ao avatar do jogador. Mas não o seu 

inventário, que pode conter objetos (armas, munição, ferramentas, etc.) ou encantos, por 

exemplo, e costuma permanecer intacto, sendo prontamente reestabelecido quando 

consegue nova vida. Também não lhe é atribuído um tempo de luto ou memorial. Da 

mesma forma que a vida do avatar é efêmera na tela, também é sua morte, tudo como forma 

de garantir o entretenimento. 

 

Considerações Finais 

 Os jogos digitais são produtos de entretenimento e, como tais, devem propiciar 

felicidade aos jogadores, como aponta McGonigal (2012). Neste caso, os videogames 

possibilitam ao jogador o passaporte para uma realidade paralela, assumindo novos papéis. 

A catarse proporcionada pelo lugar de exceção do jogo permite matar e morrer com uma 

banalidade que, por vezes, a indústria de games é acusada de incentivar estas práticas fora 

das telas.  

 Costa (apud ALVES, 2009, p. 99) diz que o uso da força ou agressividade apenas 

“visa a encontrar soluções para conflitos que não se deixam resolver pelo diálogo e pela 

cooperação.” Sobre esta questão, o conceito de homem cordial, ressaltado por Sérgio 

Buarque de Holanda (1995, p. 148-149) em seu livro “Raízes do Brasil” para retratar o 

comportamento do brasileiro, vai ao encontro da característica amigável deste povo: 
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O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja citada por uma 

ética de fundo emotivo representam aspectos da vida brasileira que raros 

estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. E é tão característica entre nós a sua 

maneira de ser, que não desaparece sequer nos tipos de atividades que devem 

alimentar-se normalmente da concorrência. [...] para conquistar um freguês tinha 

necessidade de fazer dele um amigo. 

 

 Perante esse cenário, é fácil acreditar que a violência é mais comum nos jogos do 

que no cotidiano. No entanto, confirmando o que é abordado na obra de Tiburi (2015), o 

jornalista Madeiro (2016) aponta que: 

 

Em dois anos, o Brasil passou a ter cinco cidades a mais na lista das 50 mais 

violentas do mundo, divulgada pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a 

Segurança Pública e Justiça Penal [...]. O país aparece agora com 21 cidades na 

lista. Em 2014, 16 cidades brasileiras faziam parte da lista mundial. 

 

 Assim, seguindo a lógica da vida cotidiana ser inversamente proporcional ao que os 

jogos oferecem, talvez fosse o caso da indústria nacional de games ofertar produtos que 

priorizem a colaboração como entretenimento, pois como diz McGonigal (2012, p. 42), 

“um bom jogo é uma oportunidade única de estruturar a experiência e provocar uma reação 

positiva.” Para tanto, pode-se utilizar o engajamento digital proporcionado pela difusão da 

conexão à internet e redes sociais para potencializar o efeito ganha-ganha, onde a estrutura 

dramática centraria mais no herói com seus aliados do que no conflito com seus inimigos. 
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