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Jogos e Valores:  

a violência em This War of Mine1 

Lucas Lopes Albuquerque Bastos2 

 
RESUMO: O problema da pesquisa é compreender como os jogos, a partir de valores 
intrínsecos ao seu design, podem estimular o pensamento crítico acerca da violência. O 
objetivo é aferir como a violência é trabalhada no jogo This War of Mine, propondo 
aproximações entre a análise e processos de alfabetização crítica para as mídias. Além de uma 
revisão teórica sobre jogos, violência, cotidiano e alfabetização crítica, utilizou-se como 
metodologia uma análise dos valores presentes em jogos digitais.   
 
INTRODUÇÃO 

De acordo com a Pesquisa Game Brasil 2020, 73,8% dos brasileiros usufruem de algum jogo 

em seu cotidiano. Os smartphones foram identificados como a principal plataforma para 

consumo de jogos, sendo utilizados por 86,7% dos entrevistados para esse fim. Mais de 67% 

desse público consumidor joga ao menos três vezes por semana e a duração dessa atividade 

pode ser de até três horas (PESQUISA GAME BRASIL, 2020). 

O que a pesquisa indica é uma tendência no cotidiano do brasileiro: o envolvimento com 

jogos, especialmente digitais. Essa aproximação com jogos eletrônicos levanta uma série de 

questões, dentre elas a associação de jogos com atos e comportamentos violentos, 

problemática frequentemente pautada pela mídia tradicional (ALVES, 2005; KHALED JR., 

2018).  

Para esse estudo, busca-se compreender como os jogos, a partir de valores intrínsecos ao seu 

design, podem estimular o pensamento crítico acerca de questões relacionadas à violência. 

Como objeto de análise, optou-se pelo jogo digital This War of Mine Complete Edition.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3 - Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGMC/UFF. E-mail: lucas.llab@gmail.com  
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OS JOGOS, A CULTURA E OS VALORES 

As relações entre a cultura de uma sociedade ou de um grupo e possíveis relações com os 

jogos tem sido alvo de investigação de estudiosos de diferentes áreas. Marshall McLuhan 

(1969) afirma que os jogos podem ser considerados como mediações e modelos dramáticos 

pelos quais indivíduos respondem a tensões e pressões sociais de naturezas política, 

econômica etc. McLuhan afirma que, em um plano geral, os jogos são expressões de uma 

cultura, dos seus valores. Já no plano individual os jogos permitem ao ser humano se integrar 

ao todo social de maneira mais plena, de forma a empregar suas forças de maneira ativa no 

sentido de interpretar sua existência e seu papel no escopo da sociedade, possivelmente 

questionando essa sua participação. Durante a experiência do jogar padrões, regras e códigos 

de conduta sociais são suspensos, colocados em segundo plano para dar destaque à ordem do 

jogo, suas simbologias e costumes. Esse cenário favorece um outro olhar crítico sobre a 

sociedade e, possivelmente, para seus valores culturais. 

Na perspectiva de Salen e Zimmerman (2012), os jogos podem ser entendidos e analisados 

enquanto “retórica cultural”. Isso significa afirmar que os jogos incorporam e se relacionam 

com elementos culturais de um grupo ou sociedade, seja representando-os, afirmando ou 

questionado essa cultura. Isso significa então que desde a formulação de suas regras iniciais 

até sua prática por indivíduos os jogos estão imbuídos de uma retórica, de uma argumentação 

que promove um diálogo mais ou menos explícito entre seus participantes e os elementos de 

uma cultura. Outro autor cuja pesquisa vai ao encontro dessa perspectiva de jogos como 

instrumentos permeados por retóricas é Ian Bogost (2007). O pesquisador afirma que os 

jogos, assim como outros produtos midiáticos, podem apresentar uma chamada “retórica 

procedimental” em sua estrutura. Essa retórica procedimental teria uma dupla função em sua 

razão de existir: convencer o indivíduo com quem se dialoga – no caso, o jogador – de um 

novo ponto de vista, de uma forma que torne essa perspectiva atrativa e interessante, ou 

mesmo buscar mudar a opinião desse interlocutor sobre uma ideia já existente. Essa 

argumentação dentro do jogo se daria a partir de elementos técnicos e discursivos distintos, 

desde as regras básicas do sistema, história dos personagens, respostas dadas pelo jogo a 

determinadas ações, a narrativa criada, dentre outros.   

Indo ao encontro dessa visão dos jogos mediadores culturais encontra-se a pesquisa de 

Flanagan e Nissenbaum (2016). Em sua investigação, as autoras afirmam que os jogos 
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incorporam valores de diferentes grupos humanos em diferentes camadas de sua composição. 

Da camada mais sensível do discurso, aquela marcada pelas imagens que os jogadores veem, 

os textos lidos, os cenários pintados para sua exploração, até a camada mais técnica dos jogos 

– sua programação, as possibilidades que as regras oferecem ou as impossibilidades 

decretadas ao jogador – todas estão incrustadas de valores. E é justamente devido à 

popularização dessas mídias e a sua presença no cotidiano de diversos indivíduos, 

especialmente de jovens, que se faz necessário investigar quais valores estão associados a 

esses jogos e como os designers de jogos podem contribuir de maneira positiva para o 

desenvolvimento de games com bons valores e perspectivas.  

Para essa pesquisa, a violência surge como o principal valor cultural a ter suas relações com 

os jogos investigada. De acordo com Khaled Jr. (2018), o debate político e social sobre 

possíveis associações entre jogos e comportamentos violentos é antiga, remetendo ainda à 

década de 70, quando os jogos ainda eram uma novidade restrita aos fliperamas e tecnologias 

ainda rudimentares. Essa discussão constantemente é tumultuada por ações políticas que 

visam limitar o acesso aos jogos e pela participação de veículos e agente da mídia tradicional 

que buscam questionar a influência de jogos populares e recentes sobre atos e 

comportamentos dos jogadores. Segundo Khaled Jr. (2018), a controvérsia sobre jogos e 

violência não está próxima de acabar, pois muitas vezes pretensos especialistas no tema ou 

jornalistas acabam pautando novamente esse debate, atuando como empreendedores morais 

em defesa da sociedade. 

Lynn Alves (2005) em sua pesquisa referência sobre jogos eletrônicos e violência não 

encontra indícios concretos sobre uma suposta fomentação a atos e comportamentos violentos 

por parte de games. Ainda que a violência gráfica esteja presente em diversos títulos 

populares entre os jogadores, a autora não encontra uma relação causal entre a representação 

da violência e o comportamento dos jogadores. Segundo ela, a violência nos jogos atua mais 

como uma linguagem, por vezes uma catarse, em outros momentos uma expressão de tensões 

estruturais complexas que envolvem a vida dos jogadores.  

Entretanto, a violência está presente nos jogos. Em muitos jogos de videogame, tabuleiro, 

cartas ou brincadeiras infantis, a briga e o conflito são elementos necessários e que levam a 

cenários de vitória ou derrota. Devido a diversos avanços tecnológicos nas últimas décadas, os 

desenvolvedores de jogos têm a capacidade de elaborar games com maior capacidade de 
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representar graficamente atos e condutas violentas. Em uma sociedade como a brasileira, na 

qual os indivíduos em seu cotidiano estão sujeitos a diversos atos violentos, sejam eles físicos, 

simbólicos ou estruturais, urge o desenvolvimento de jogos capazes de dialogar com a 

violência de uma forma crítica e positiva.   

 

O COTIDIANO E A ALFABETIZAÇÃO CRÍTICA PARA AS MÍDIAS 

Neste artigo, o Cotidiano é analisado pela perspectiva de Henri Lefebvre (1991). De acordo 

com o autor, o cotidiano deve ser analisado como um conjunto social que sofre influências e 

determinismos de outras instâncias, como a base econômica ou a conjuntura política. Estudar 

o cotidiano, portanto, significa não apenas relatar e catalogar hábitos e costumes rotineiros, 

mas entender os diálogos entre o dia-dia dos indivíduos e essas pressões de outras esferas da 

sociedade.  

Para Lefebvre (1991), o cotidiano apresenta um caráter dialético em sua estrutura. Por um 

lado o cotidiano é o molde produzido por uma ordem econômica, é a repetição de gestos, 

valores e condutas. Nesse cenário o cotidiano também se apresenta como um ambiente de 

violências: violências estruturais, a violência da fome, da pobreza, da alienação, às quais se 

manifestam e concretizam no dia-dia de homens e mulheres. Entretanto, o cotidiano também 

pode ser transformação. O cotidiano apresenta sua grandeza ao possibilitar aos indivíduos 

subverter a ordem vigente, a encontrar em seu dia-dia as possibilidades de atuação crítica e 

transformadora. A ordem social começa a sua transformação quando os indivíduos não se 

permitem mais viver o cotidiano da mesma forma. Daí a natureza de feedback do cotidiano às 

outras esferas sociais: ele concretiza e materializa seus determinismos e pressões, mas 

também oferece as condições para as rupturas necessárias.  

Uma proposta que pode estimular um debate crítico sobre as condições encontradas pelos 

indivíduos em seu cotidiano e como é possível transformar a sociedade encontra-se nos 

estudos de Kellner e Share (2008) sobre alfabetização crítica para leitura da mídia. Para os 

autores, essa é uma proposta educacional que visa conscientizar e capacitar indivíduos a 

efetuar uma leitura crítica de diferentes mídias e utilizar esses meios e plataformas em prol de 

uma democracia radical e participativa. Desenvolver projetos e processos no sentido de 

promover essa alfabetização crítica para a mídia significa aproximar sujeitos dos meios, 
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estimulá-los a ler mensagens e formatos buscando revelar tensões, pressões e exclusões 

sociais. Na perspectiva dos autores, os meios de comunicação tornaram-se grandes narradores 

de nosso tempo, produzindo sentidos e explicando o mundo ao nosso redor, então é 

imperativo que homens e mulheres estejam mais aptos a ler esses textos de maneira crítica.  

a alfabetização crítica da mídia proporciona uma compreensão da ideologia, 
do poder e da dominação, desafiando noções relativistas e atípicas de grande 
parte dos que trabalham com educação midiática e orientando professores e 
alunos a compreender como o poder e a informação estão sempre 
relacionados (Kellner; Share, 2008, p.702).  

Se poder e ideologia estão intrinsecamente relacionados com as mídias e os discursos 

veiculados e os jogos são mídias cada diz mais populares e influentes no cotidiano dos 

indivíduos, então torna-se necessário que se desenvolvam processos de alfabetização crítica 

sobre esses produtos culturais. Nesse sentido, investigar a questão da violência enquanto valor 

cultural em jogos mostra-se alinhada a uma proposta de alfabetização crítica para as mídias, 

pois uma compreensão mais crítica sobre esse fenômeno pode revelar como esses jogos se 

utilizam de retóricas específicas para problematizar ou não esse tema.  

 

UM OLHAR SOBRE VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE DE THIS WAR OF MINE 

Para a investigação do objeto de pesquisa escolhido, optou-se por uma metodologia baseada 

nos pressupostos dos estudos Values at Play, que buscam propor métodos críticos de análise e 

design consciente de jogos que expressem valores políticos, sociais, dentre outros 

(FLANAGAN; NISSENBAUM, 2016). É importante recorrer a essa metodologia para 

analisar o objeto e entender como seu design, em seus mais variados elementos, trabalha 

valores ligados à violência.  

De acordo com Flanagan, Nissenbaum e Belman (2016), são quinze os elementos presentes 

no desenvolvimento de um jogo digital que revelam uma arquitetura semântica, que dialogam 

com valores culturais e podem ser analisados para compreender de maneira mais profunda e 

crítica como esses valores são trabalhados nessas mídias. Esses elementos são: premissa 

narrativa e objetivos; personagens; ações no jogo; escolhas do jogador; regras para interação 

com outros jogadores e personagens não jogáveis; regras para interação com o ambiente; 

ponto de vista; hardware; interface; engine do jogo e software; contexto do jogo; 

recompensas; estratégias; mapas de jogo; estética (FLANAGAN; NISSENBAUM; 
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BELMAN, 2016). A análise proposta nesse artigo para o objeto abordou todos esses 

elementos, destacando os principais encontros entre eles e a violência enquanto valor cultural.  

Antes de apresentar os resultados do estudo, é importante apresentar o objeto escolhido e 

justificar sua escolha. This War of Mine é um jogo digital cujo enredo central está diretamente 

relacionado à violência. O jogo se passada em um país fictício, no início da década de 90, que 

está passando por uma longa guerra civil. Forças militares e grupos rebeldes se enfrentam 

diariamente e o jogador deve controlar um grupo de civis tentando sobreviver a esse ambiente 

hostil. Há escassez de comida, água e outros itens básicos de sobrevivência, o que leva aos 

cidadãos a entrarem em confronto entre si. A violência é uma constante em diversas premissas 

de jogos digitais, entretanto esse game não coloca o jogador para ser um soldado ou assassino, 

mas sim um civil desprotegido e vulnerável. Portanto, ainda na premissa e na escolha dos 

personagens jogáveis já se pode observar uma proposta crítica sobre a violência como um 

elemento social. 

Os mapas de jogo e a estética do game também dialogam com a questão da violência. Grande 

parte dos ambientes são escuros, rústicos e apresentam marcas de violência (escombro, 

buracos de bala, dentre outros).  

Figura 1: Mapas de jogo nos quais a ação acontece estão parcialmente destruídos e/ou abandonados em 

decorrência de atos violentos 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 
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As ações possíveis no jogo frequentemente dialogam com diversos tipos de violência sofridos 

pelos personagens. O jogador deve buscar alimentos e água para o seu grupo de 

sobreviventes, e quando isso não é possível seus personagens sofrem os efeitos da violência 

alimentar, de uma insegurança sobre quando poderão se alimentar novamente.  

Figura 2: Personagem se queixa da escassez de alimentos 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 

 

A violência física também é uma constante no jogo e as ações dos jogadores devem buscar 

contornar esses episódios, evitando certas áreas para não serem alvejados por tiros ou 

reforçando sua residência para evitar a ação de bandidos ou civis desesperados.  
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Figura 3: Durante as noites, o esconderijo dos personagens pode sofrer ataques, resultando em roubos e 

ferimentos aos personagens jogáveis.  

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 

 

As escolhas do jogador e as recompensas oferecidas pelo sistema às suas ações se relacionam 

de maneira decisiva com a questão da violência. O game oferece a possibilidade de encontrar 

e usar armas brancas e de fogo contra personagens não-jogáveis. Ainda que o confronto e a 

morte desses personagens possam oferecer benefícios ao jogador, como poder saquear seus 

pertences, também há um feedback negativo do sistema. Personagens frequentemente ficam 

tristes ou mesmo entram em depressão após essas atitudes. O roubo também é possível no 

jogo, mas igualmente oferece resultados negativos para a saúde mental dos personagens.  
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Figura 4: Agredir personagens não-jogáveis é uma opção viável no jogo 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 

 

Figura 5: Após matar um personagem não-jogável, seus personagens podem sentir remorso e culpa, impactando 

diretamente na narrativa 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 
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Os personagens também frequentemente dialogam sobre os efeitos da violência. Eles contam 

suas histórias pregressa, comentam sobre episódios acontecidos no jogo e por vezes se 

questionam sobre os atos violentos presenciados. 

Figura 6: O personagem Marin lamenta as ações violentas do outro personagem, Boris. Destaque para o status 

de humor do personagem, que muda para "Triste". 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 
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Figura 7: Debilitado pela fome e por presenciar outras formas de violência, o status do personagem muda para 

“Deprimido” e seus diálogos refletem sua impotência 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 

 

Em termos de contexto, o jogo não oferece explicações maiores sobre os culpados pelo 

conflito que assola o país fictício, mas oferece uma resolução pacífica como forma de 

finalizar a partida. Após um determinado número de rodadas, é assinado um tratado de paz no 

país a partir de uma intervenção política e humanitária das ONU. Nesse momento, os 

personagens alcançam a sobrevivência e o jogo termina.  
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Figura 8: "Você sobreviveu", diz a mensagem final do jogo informa que o jogador venceu ao conseguir resistir 

às diferentes provações. 

 

Fonte: Captura de tela do jogo THIS WAR OF MINE COMPLETE EDITION (2018). 

 

A vitória em This War of Mine não ocorre pela tomada de decisões violentas ou por subjugar 

um inimigo, mas sim por uma capacidade de resistência às adversidades. Inclusive é 

plenamente possível finalizar e vencer o jogo sem disparar um tiro ou roubar algum 

personagem, tomando uma postura pacifista ao longo de toda a campanha. Praticamente em 

nenhum momento a narrativa e as mecânicas do jogo obrigam o jogador a tomar atitudes 

violentas contra personagens não-jogáveis para que a história possa ser concluída com êxito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa pesquisa buscou-se investigar como a violência, enquanto um valor cultural, pode ser 

abordada de maneira crítica por um jogo. Durante a análise do jogo This War of Mine, foi 

possível observar uma retórica cultura e procedimental que aborda a violência como uma 

realidade estrutural, de difícil resolução, que atinge os indivíduos nas mais variadas formas. 

Desde a premissa narrativa, passando pelas ações permitidas ao jogador, as recompensas 

oferecidas às suas ações, a estética do jogo, os objetivos dentro do sistema, esses e outros 
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elementos que compõe a arquitetura semântica do game propõe novos olhares sobre a 

violência, oferecem ao jogador uma perspectiva alternativa sobre esse fenômeno.  

Jogos como This War of Mine que apresentam uma proposta de design que dialogue de 

maneira positiva com valores culturais podem ser incorporados ou explorados por processos 

de Alfabetização Crítica para as mídias. Não se trata apenas de apresentar jogos com essa 

proposta aos indivíduos e estimular sua prática, mas capacitar essas pessoas a ler de maneira 

crítica as retóricas presentes nesse e em outros jogos e produzir novos significados ao utilizar 

essas mídias. Os jogos estão presentes no cotidiano dos indivíduos e o precisam ser incluídos 

em projetos que visem estimular uma leitura mais crítica da mídia, do cotidiano e do mundo.   
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