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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a forma com que o game de maior sucesso da                 
empresa Rockstar Games — desenvolvedora de jogos eletrônicos —, Grand Theft Auto, mais             
conhecido como GTA, trabalha com o Storytelling e o que isso pode trazer de benefício para a                 
cultura dos videogames, escolhemos um dos games da franquia, o GTA: San Andreas 
Queremos entender o motivo de o jogo ter sucesso, e qual a estratégia usada pela               
desenvolvedora para não só manter os fãs, mas agregar outros a cada geração. Utilizaremos a               
psicanálise para entender um pouco sobre os jogadores e também a teoria do storytelling              
como base de análise do game. 
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Introdução 

 

A aclamada série de jogos de videogame da desenvolvedora Rockstar Games, Grand            

Theft Auto, é conhecida mundialmente pela violência e cenas impróprias que apresenta.            

Porém, os games fazem um sucesso estrondoso pelo mundo e já rendeu até mesmo proibições               
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em alguns países. A franquia já está em seu décimo quarto título, o denominado Grand Theft                

Auto V, ou GTA 5, como é conhecido popularmente. 

A fim de entender o sucesso da franquia, decidimos pesquisar como se dá o enredo de                

um dos games de maior fama, o Grand Theft Auto: San Andreas, e como esse enredo é visto                  

de acordo com a psicanálise de Freud. Unido ao storytelling, queremos entender o que a               

franquia trouxe de novo para os videogames do ponto de vista comunicacional, a partir de               

fatos históricos relacionados ao tema. 

Iniciaremos nosso estudo com o conceito de mal-estar na cultura, baseando-se nos            

estudos de Sigmund Freud, para que possamos entender mais a fundo, ao longo do trabalho,               

como se estabelece a conexão do mal-estar humano com o conceito de storytelling, que virá               

logo a seguir. Para entender melhor o método de se contar histórias, iremos buscar algumas               

raízes dessa teoria em “o herói de mil faces”, livro popularmente conhecido pela “Jornada do               

Herói”, termo atribuído por Campbell para ilustrar sua teoria descrita no livro. 

Após toda a passagem teórica, precisamos entender como se dá a cultura de games,              

como iniciou e se desenvolveu, e assim entraremos em nosso caso, a série GTA, na qual se                 

insere o jogo a ser estudado, GTA: San Andreas. 

Tendo toda a situação estabelecida, conseguiremos entrar em nossa proposta inicial, a            

análise do sucesso do game e o legado da franquia para a atual cultura de videogames. 

 

Psicanálise por trás do mal-estar 

 

Freud aborda em seu texto “Mal-Estar na cultura”, as origens do mal-estar no ser              

humano. 

“[...] O que os seres humanos exigem da vida, o que nela querem             
alcançar? É difícil errar a resposta: eles aspiram à felicidade [...]           
ausência de dor e desprazer [...] a vivência de sensações intensas de            
prazer.” - FREUD. 2010. pg. 33. 
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Analisando sua citação, podemos perceber que, em verdade, a nossa vida se baseia em              

uma intensa busca pelo prazer total que, segundo Freud, é impossível se for pensar como algo                

que você pode alcançar e tê-lo para sempre, porém é um fator episódico, ou seja, podemos ter                 

tal prazer em alguns momentos da nossa vida, e são estes momentos que nos impulsionam a                

buscar movimentar a humanidade em uma crença de ter a dádiva de não sentir, nunca mais, a                 

dor e o sofrimento. 

O mal-estar se estabelece justamente por esta busca do prazer, pois segundo Freud             

“nossas possibilidades de felicidade já são limitadas pela nossa constituição. [...] muito            

menores são os obstáculos para experimentar a infelicidade”, e, se pensarmos sobre os fatos              

que acontecem em nossa vida cotidianamente, percebemos que temos as dores corporais, que             

podem ser medidas como nossas dores físicas mesmo, mas também nossos sentimentos, como             

o medo, que nos alarma sobre certas circunstâncias, nos privando de buscar o prazer em               

fontes que podem nos machucar.  

 
“O sofrimento ameaça de três lados: a partir do próprio corpo, que,            
destinado à ruína e à dissolução, também não pode prescindir da dor e             
do medo como sinais de alarme; a parir do mundo externo que pode             
se abater sobre nós com forças superiores, implacáveis e destrutivas e,           
por fim, das relações com outros seres humanos [...]; FREUD. 2010.  
 

Segundo Freud, em seu texto, um dos métodos que o ser humano encontra para se               

proteger do sofrimento é o que ele chama de “solidão voluntária”, onde nos distanciamos do               

outro, alcançando a felicidade parcial através da quietude, com a concepção de ser impossível              

se defender do mundo externo, a não ser se afastando. 

 

O herói da história 
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Neste contexto de felicidade parcial, encaixa-se a cultura do cinema, livros, música e             

games. Joseph Campbell, analisa algumas histórias de algumas mitologias e religiões, e chega             

em uma teoria sobre como as histórias são contadas, desmistificando muito do que se é               

tratado como místico e misterioso nos contos, em seu livro “O herói de mil faces”. 

 
“O propósito deste livro é desvelar algumas verdades que nos          

são apresentadas sob o disfarce das figuras religiosas e mitológicas,          
mediante a reunião de uma multiplicidade de exemplos não muito          
difíceis, permitindo que o sentido antigo se torne patente por si           
mesmo. Os velhos mestres sabiam do que falavam. Uma vez que           
tenhamos reaprendido sua linguagem simbólica, basta apenas o        
talento de um organizador de antalogias para permitir que o seu           
ensinamento seja ouvido.” 
CAMPBELL. 1995. 

 
Campbell usa da psicanálise para analisar a simbologia das histórias e desmembrá-las            

em seu livro, chegando ao conceito de “Jornada do Herói” que é desmembrado nos capítulos               

do livro, mas que pode ser explicado como um ciclo em que o herói do mito passa para que                   

seja traçado como o herói. Segundo Campbell, a jornada está dividida em três etapas, a               

partida, a iniciação e o retorno. A partida é o momento em que o herói está prestes a iniciar                   

sua missão, a ter sua ascensão, a iniciação é o momento em que o herói parte para a missão, e                    

inicia a sua aventura, passando pelas dificuldades e vencendo-as, e, por fim, o retorno, o               

momento em que o herói volta para o início da jornada trazendo consigo experiência e               

sabedoria. 

Estas etapas estão divididas em doze estágios, são eles: 

 - O mundo comum: é a história inicial do herói, antes do início da jornada. 

 - O chamado da aventura: é o desafio apresentado ao herói. 

 - Recusa do chamado: o momento em que o herói recusa o desafio, geralmente por medo. 
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- Encontro com o mentor: o herói encontra um sábio no meio da jornada, que dá a sabedoria                   

necessária para o herói vencer o desafio. 

 - Cruzamento do primeiro portal: o herói sai do mundo normal para entrar no mundo mágico. 

- A barriga da baleia: o herói passa por testes, aprendendo as regras do mundo mágico e                  

conseguindo aliados. 

 - Aproximação: o herói vence os testes. 

 - Provação difícil: o momento em que o herói entra em crise, de vida ou morte. 

 - Recompensa: após enfrentar a crise e passar, o herói recebe uma recompensa. 

 - O caminho de volta: momento em que o herói está voltando para o mundo comum. 

 - Ressurreição do herói: o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que aprendeu. 

- Regresso com o elixir: o herói volta para casa com a sabedoria adquirida na jornada                 

podendo ajudar o povo do mundo normal. 

Há indícios de que, nos dias de hoje, grande parte dos blockbusters de Hollywood              

usam este modo de contar a história, e os games estão começando a basear suas narrativas nos                 

filmes, mas, neste caso, levando o jogador, através de um personagem, a passar pela jornada               

do herói, intensificando as emoções e levando o público a um dos momentos de prazer               

intenso. 

 

O modo de contar histórias 

 

Adilson Xavier publicou um livro com o título Storytelling: Histórias que deixam            

marcas, que assim como Campbell, vai analisar a forma dos roteiristas de contar uma história,               

introduzindo o público e gerando emoções, tornando a história intrigante e criando milhões de              

fãs pelo mundo.  
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Storytelling é a forma com que se conta uma história de forma com que tal ludibria e                 

encante o espectador. Não há indícios da data em que a ideia de Storytelling foi criada, afinal,                 

o ser humano se relaciona contando histórias, mas o fato é que a teoria foi fundada para que se                   

tenha uma ideia, um caminho, demonstrando o formato em que sua história pode tomar para               

que seja bem sucedida. Muitos filmes, livros e até mesmo anúncios utilizam deste método              

para envolver o espectador. Segundo XAVIER, Adilson (2015), há três formas que se pode              

definir o storytelling:  

 

"Definição pragmática: Storytelling é a tecnart de elaborar e         
encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte        
a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia           
central.  
Definição pictórica: Storytelling é a tecnart de moldar e         
juntar as peças de um quebra-cabeça, formando um quadro        
memorável.  
Definição poética: Storytelling é a tecnart de empilhar tijolos         
narrativos, construindo monumentos imaginários repletos de      
significado.” 

 
Para Adilson, toda a comunicação precisa de uma conexão, a qual acontece em dois              

polos simultâneos, o cultural e o emocional, afirmando que “Sem emoção, qualquer que seja              

(humor também é emoção, vale relembrar), não existe boa comunicação nem boa história.”             

(XAVIER, Adilson. 2015). E também vemos que o pesquisador Kevin Roberts, em seu livro              

Lovemarks afirma “a emoção tornou-se assunto legítimo de pesquisas sérias. Quando os            

cientistas se envolvem com a emoção, não demora muito para provarem o que era óbvio para                

qualquer um que tenha se interessado em observar” (ROBERTS, Kevin. 2005). Então, vê-se             

que existe uma lógica comunicacional, e uma forma de torná-la mais efetiva e interessante,              

que seria o que diz o Storytelling, e vemos um pouco dessas "regras" para se contar história                 

quando Alfredo Castro afirma em seu livro "Storytelling para resultados" que "Em uma             

6 
 



 
 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
história é essencial definir fato, tempo, lugar, personagens, causa, modo e consequência"            

(CASTRO, Alfredo. 2013). Mostrando que existem certos caminhos a se seguir para se             

construir uma história que emocione o espectador, e que isso torna muito mais fácil para atrair                

as pessoas, e criar vínculos emocionais com as elas. 

Baseado nestes fatos, podemos ver que o storytelling não é usado apenas para o meio               

fictício do cinema, mas, também, para a publicidade. A teoria ajuda a criar histórias que, em                

tese, emocionam e criam um vínculo entre o espectador e a história. Os games também estão                

usando do storytelling para  conquistar os jogadores. 

 

O mundo dos videogames 

 

Mas o que é então o videogame? Estima-se que foi criado em meados dos anos 60, 

com um jogo chamado Tenis Programing, que era basicamente um game de tênis de mesa em 

preto e branco. Aparentemente não foi algo com um significado muito forte, teve apenas um 

cunho de inovação, pois ali nasceu a interação homem-máquina, já então em 71, um ano antes 

do lançamento do primeiro console, o "Odissey", Nolan Bushbell criou o que viria a ser 

conhecido como o primeiro fliperama da história, que era o game Spaceship (segundo game 

da história), porém atualizado e que agora, não rodava num console, e sim numa máquina 

específica para esse jogo, chamada de Computer Space.  Após esse lançamento, Nolan 

juntou-se a um sócio e decidiu criar uma empresa dedicada aos fliperamas, surge aí a lendária 

Atari, empresa que veio revolucionar a indústria dos games. Nos anos 80, os games voltaram 

absolutamente modificados e ricos pela tecnologia fornecida pelos dois países com maior 

potência mundial no ramo, os Estados Unidos da América e o Japão, e espalhou uma febre 

pelo mundo. 

“Vários fatores determinaram este sucesso, tais como a 
diversificação dos materiais, os avanços da microeletrônica, a mulher 
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no mercado de trabalho, a redução dos espaços públicos para crianças 
e o perigo do mundo das ruas. Neste contexto, criaram-se as 
condições adequadas para a invasão tão bem sucedida dos jogos 
eletrônicos, contando com a aceitação familiar , pois entre quatro 
paredes, a criança parecia segura.” MARTINEZ, 2008. 

 

Como visto na citação acima, os games voltaram prometendo ser um grande marco.             

Há indícios de que, em menos de dois anos haviam mais de sete revistas especializadas em                

vídeo games sendo lançadas mensalmente, que ensinavam, de forma bem colorida e prática, a              

funcionalidade dos games, contendo até mesmo os melhores consoles e preços variados das             

lojas.  

Ao longo do tempo, a febre dos games, pelo que consta, começou a tomar proporções               

muito grandes, com a ideia de fazer com que o jogador se torne o personagem, acabou criando                 

uma certa rivalidade, como podemos ver na seguinte mensagem de uma jogadora, “Desafio             

qualquer “moleque” a me vencer no jogo Indiana Jones e a Última Cruzada, do Master               

System. Aposto o Bit System do meu irmão.” (Ação Games, n. 10, p. 5 - classificados, 1992). 

Os games começaram a ficar cada vez mais sofisticados, evoluindo dos cartuchos para             

CD’s, DVD’s e hoje os Blu-Ray’s que, consequentemente, foi aumentando sua qualidade            

gráfica e começando a ter uma narrativa mais parecida com a do cinema. 

 
 

 

Análise do videogame GTA 

 

Para entender melhor o posto do GTA nos games, precisa-se entender o contexto em              

que a franquia se estabeleceu e como contribuiu, e ainda contribui, para a consolidação da               

cultura gamer. 
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O primeiro game da franquia, Grand Theft Auto, foi lançado no ano de 1997, para o console                 

Playstation 1 e PC, um ano após o renomado jogo Mortal Kombat iniciar uma discussão sobre                

na violência dos games. Sam Hauser, fundador da empresa dona da franquia, a Rockstar              

Games, viveu a época dos anos 80, onde descobriu seu amor pelo hip-hop, rock e pelo estilo                 

gangster. Quando criança, foi questionado pelo grande trompetista de Jazz Dizzy Gillespie            

sobre o que queria ser ao crescer, e surpreendeu dizendo: “Ladrão de banco” (KUSHNER,              

David. 2012). Nos anos 90, o Hip-Hop estourava como nunca, e outras mídias começaram a               

mostrar, cada vez mais, a intensidade da liberdade nas mídias, enquanto o governo e a               

sociedade batiam de frente e tentavam censurar o que podiam. Mortal Kombat trouxe a              

discussão para os games, até então as histórias pareciam não possuir nada sofisticado e eram               

vistas como uma cultura infantil, o problema estava no fato de que os games nunca foram                

uma cultura infantil apenas. Após o impacto violento e o extremo sucesso de Mortal Kombat,               

que “estavam vendendo três vezes mais que os títulos inócuos para o Nintendo Entertainment              

System…” (KUSHNER, David. 2012), outros games começaram a nascer com a liberdade            

adulta, como Doom, Duke Nukem e Alien. Em 1997, a empresa de Sam, a Rockstar Games,                

lançou GTA, que quebrou de vez as visões conservadoras e infantis dos games, como diz               

Kushner em seu livro: Quando um porta-voz da Sega testemunhou dizendo que jogos             

violentos apenas refletiam o amadurecimento do público, Howard Lincoln - vice-presidente           

executivo da Nintendo of America - ficou revoltado. “Não posso permitir que você diga que,               

de alguma forma, a indústria dos videogames mudou o foco das crianças para os adultos”,               

disse. Entretanto, desde o princípio, videogames nunca foram feitos apenas para crianças.            

(2012). 

O game era, em sua essência, a liberdade, o jogador não era mais preso ao enredo, ele                 

poderia fazer o que bem entendesse na cidade, desde emitir arrotos e flatulências até cometer               

homicídios horrorosos com explosões de carros e armas mais do que potentes. O game gerou               
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uma grande polêmica, considera-se os games como um entretenimento que estende o            

aprendizado da criança, e o jogo só trazia tudo o que não é permitido na vida real. Aí é que                    

está o ponto em que queríamos chegar, o game é sujeito a banimento, até os dias de hoje, por                   

conta de seu conteúdo adulto, foi uma quebra na forma em que o storytelling estava sendo                

utilizado nos games, e que gerou um impacto mundial, ao nosso ver, sendo para o lado                

negativo em questão às críticas da mídia, mas ao mesmo tempo recriando a visão dos games. 

Em 2004, foi lançado o 6 jogo da franquia, intitulado de San Andreas, o nome da cidade em                  

que a história se passa. O jogo parece ter sido revolucionário pois, há indícios de que foi o                  

primeiro game a trazer um personagem negro, pobre e de periferia como o principal, e dar ao                 

jogador um pouco do histórico das gangues negras de Brooklyn. Acompanhado de muito             

hip-hop, GTA coloca o jogador como CJ, integrante de uma pequena e fraca gangue, mas               

audaciosa a ponto de ter a possibilidade de se tornar a mais forte de San Andreas.  

O jogador passa por um processo de melhoria e engrandecimento ao longo das missões,              

iniciando com uma fuga em uma bicicleta (ver imagem 1) e passando até por guerra de                

gangues lutando contra os maiores chefes do crime da região. 

O Jogo foi oportuno no momento em que o Estados Unidos passava, a vida de um                

gângster criticava diretamente a vida social da época, e o GTA: San Andreas veio para tornar                

a ira do público real, sem que ninguém fosse machucado. 

Vemos que a personagem CJ é posto na jornada do herói, mas de uma forma não vista                 

frequentemente em histórias convencionais. CJ é o lado oposto do que seria o bem, e GTA                

San Andreas coloca, como herói, a evolução de um gângster (ver imagem 2). Em filmes como                

“Fique rico ou morra tentando”, que conta a vida do rapper 50 Cent, o enredo mostra o                 

mesmo como o vilão. 

No caso de GTA, temos a gangue de CJ como os heróis, e as gangues contrárias junto                 

a polícia como os vilões da história, pensando no enredo. Mas, o game dá a opção ao jogador                  
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de ser um cidadão dentro da lei, pois o jogo é totalmente aberto, não precisando concluir a                 

história para se ter boas horas de jogatina. A cidade de Los Santos e San Andreas são                 

totalmente abertas, dando a possibilidade de fazer inúmeras coisas, desde uma chacina em             

uma boate a comer sanduíches, pagando, em lanchonetes. Dependendo da escolha do jogador,             

existem as consequências das ações, se você roubar um carro ao lado da polícia, ou apenas                

colidir com a mesma, o seu nível de procurado, mostrado em estrelas no canto superior direito                

da tela, aumenta, uma estrela significa que você será procurado apenas pela polícia local, e               

seis estrelas, que é o máximo, procurado pela FBI junto a helicópteros, carros potentes e               

armas super pesadas. Dependendo do seu nível, a polícia deseja te matar ou apenas prender.               

Se preso, você paga a fiança e perde todas as suas armas junto ao colete a prova de balas, se                    

tiver. Se morto, você paga o hospital e perde a experiência obtida que não havia sido salva até                  

o momento. 

 

imagem 1 
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GTA San Andreas leva o jogador a ser o personagem, onde você precisa ir a academia                

para aumentar a massa muscular de CJ, correr para aumentar o poder físico, usar as armas e                 

lutas para melhorar a experiência do personagem. Se não fizer tais coisas, CJ vai ficando               

gordo, corre por um curto período até o cansaço e não têm muita habilidade com armas e luta                  

corporal. 

 

imagem 2 

 

Através das pesquisas feitas e apresentadas acima, pudemos analisar que o jogo GTA             

utiliza-se de formas diferentes de todos os outros jogos para se destacar, e não apenas o                

storytelling para “encantar” o jogador. O Grand Theft Auto: San Andreas não têm nenhum              

início explicativo, há apenas um meio de história, que é a história vivida no jogo, e já o final é                    
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aberto, pois o jogador não completa toda a vida da personagem CJ, podemos então, analisar o                

game de acordo com o que dizia o pai da psicanálise. 

Segundo Freud, nós não conseguimos atingir o que ele chama de bem-estar (um             

conceito criado visando explicar a felicidade máxima de um ser humano), porém existem             

alguns tipos de artefatos que nos ajudam a chegar o mais próximo possível desse bem-estar,               

como filmes, música, jogos de tabuleiro e, neste caso, podemos inserir os jogos eletrônicos.              

Não chegamos ao máximo da felicidade devido às nossas limitações, como o sentimento, a              

dor e as regras da sociedade, que nos impedem de realizar muitas coisas, e nos oprimem. Em                 

suma, GTA: San Andreas propõe ao jogador uma realidade virtual, entregando assim uma             

vida imaginária no mundo dos games, o jogo te proporciona uma vida sem dor, sem regras,                

sem limites, você pode fazer o que desejar, sem as restrições, por exemplo, você pode               

espancar qualquer cidadão por qualquer motivo, têm a possibilidade de ter a arma que desejar               

e até mesmo cometer um homicídio de um policial. Ao sofrer danos, o jogador não sente dor e                  

também não entristece após tirar a vida de alguém. 

Junto ao fato do bem-estar, de Freud, podemos observar que GTA tamém mistura uma              

história totalmente livre, sem início e fim, ele conta a história apenas do momento em que                

decorre o jogo, não se diz sobre o que ocorreu antes desse período, e nem o que ocorrerá                  

depois, e na história contada durante o jogo, o game ainda dá ao jogador a possibilidade de                 

fazer algumas escolhas. O jogador não precisa seguir a história sugerida pelo game, mas sim               

traçar o próprio caminho, porém, mesmo que não tenha a necessidade de completar, a história               

é aberta, possibilitando também que o jogador conclua apenas fragmentos da história, não             

conclua nunca, ou conclua, mas verá que não há um fim do personagem, mas sim apenas um                 

ciclo da vida do mesmo. 

Aparentemente, esta forma com que GTA trata o storytelling está sendo reproduzida            

por múltiplos jogos de inúmeros gêneros, tornando as histórias cada vez mais sofisticadas e              
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dando cada vez mais autonomia ao jogador, para ele contar a história do game, para ele ser o                  

"storyteller". Através de todo este contexto abordado pela narrativa de GTA, e toda a sua               

trajetória, constatamos que o mercado dos games cresceu muito ao longo dos anos, e nos dias                

atuais parece não ser mais visto apenas como um brinquedo infantil. Algumas das histórias              

abordadas nos games, isso inclui GTA, têm um cunho político de crítica social muito fortes, e                

muitas vezes acabam sendo censurados ou até mesmo banidos de alguns lugares, como foi o               

caso de GTA aqui no Brasil a alguns anos atrás, por este fato, algumas produtoras de games, e                  

até mesmo produtores individuais, chamados de “Indies” tomam o cuidado de escrever            

histórias minuciosas e que tragam alguma moral ao jogador. 

GTA trouxe esta ideia de expandir os games para o público adulto, e trouxe o               

benefício do crescimento do mercado, aumentando os investimentos de produtoras com           

números estonteantes em dinheiro. Especula-se que a produção do último game da franquia             

GTA até então foi muito mais cara do que a maior produção dos filmes de Hollywood de                 

todos os tempos, que inclusive está comprando direitos de alguns jogos de videogame para              

transformar em filmes para o cinema, como ocorreu com o game World of Warcraft, por               

exemplo, que teve a franquia expandida para o cinema. O GTA, neste ponto de vista, se                

apresenta como uma espécie de antídoto contra o mal-estar na cultura. 

 

 

Considerações finais 

 

Dois problemas levaram a fazer este artigo: O primeiro foi como o GTA usa o               

Storytelling para obter o sucesso que fez. O segundo, o que o GTA trouxe para os games.                 

Com base na análise histórica obtida pelo livro de David Kushner, pudemos observar que os               

videogames eram vistos como brinquedos infantis, mas muito utilizados por adultos que            
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buscavam uma forma de saciar seu mal-estar. A franquia da Rockstar trouxe uma visão              

diferente dos games, e fez com que aqueles adultos que utilizavam os jogos para a diversão                

alcançassem algo que até então havia sido ignorado, o bem-estar adulto. Os games traziam              

violência, cenas pesadas, jamais imaginadas para uma criança, e através de brigas            

governamentais unidas a conflitos civis, os games acabam criando uma revolução naquela            

cultura desprezada até então. A fama começou a criar forças inimagináveis e os videogames              

voltaram a tona. Atualmente, os games são produções muitas vezes mais caras do que uma               

superprodução de Hollywood, e são pensadas com histórias complexas, violentas, tristes,           

aterrorizantes e, por que não infantis? 

Ainda com toda a revolução gamer, se é que podemos chamar assim, o Grand Theft               

Auto ainda recebe muita crítica e muita mídia contrária, mas também possui uma legião de fãs                

apaixonados pela franquia, que lutam pelo gênero e pela sua própria diversão. Muitas             

discussões são feitas a partir da visualização de jogatinas de GTA, mas este é um assunto para                 

outro artigo. 

Percebe-se que o GTA não vai eliminar a morte, não vai acabar com os terremotos e                

furacões, não vai eliminar os confrontos oriundos das relações humanas. Porém graças ao             

modo como ele desenvolve uma história, ele possibilita um certo grau de proteção contra              

esses mal-estares. 
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