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RESUMO 
 
Baseado nas concepções de identidade e diferença e no 
pressuposto de que a representatividade é essencial para o 
empoderamento humano, problematiza a questão da 
visibilidade de minorias, especificamente mulheres e pessoas 
negras, em jogos eletrônicos. Questões jurídicas, como os 
direitos à igualdade e à diferença, são levantadas. Um breve 
mapeamento é apresentado como forma de verificar a 
presença dos grupos minoritários. A partir dos resultados, a 
falta de representação é constatada. 
 
Palavras-chave: Identidade. Representatividade de 
minoras.Visibilidade. Jogos eletrônicos. 
 
ABSTRACT 
 
Based on the concepts of identity and difference and the 
assumption that representation is essential to human 
empowerment, it discusses the issue involving visibility of 
minorities, specifically women and black people, in video games. 
Legal issues, such as the rights to equality and difference, are 
raised. A brief study is presented as a way to verify the 
presence of minority groups. From the results, the lack of 
representation is found. 
 
Keywords: Identity. Representativeness of minorities. Visibility. 
Video Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a criação dos primeiros jogos eletrônicos, na primeira metade do século 

XX, a popularidade de tal plataforma de entretenimento e comunicação tem apenas 

aumentado com o passar do tempo. Como muitos indivíduos tem acesso aos jogos, seu 

potencial de passar mensagens, impressões e informações é relevante. Sendo assim, 

problematizar como as minorias, grupos historicamente oprimidos, são retratadas nos jogos 

é imprescindível para a manutenção dos direitos constitucionais à diferença e à igualdade. 

Visibilidade, representatividade e identidade sempre devem ser levadas em conta a fim de 

verificar se a pluralidade da sociedade é representada de forma adequada. 

Diante do panorama traçado e atraído pelos novos espaços e formas de 

representação que surgem com o desenvolvimento da tecnologia, o presente artigo objetiva 

realizar um breve estudo sobre como as identidades de minorias, mais especificamente 

mulheres e pessoas negras, são retratadas pela indústria de jogos eletrônicos, bem como os 

impactos gerados na (auto)percepção dos grupos. 

Visando desenvolver os objetivos previamente postos, a metodologia aplicada 

no presente artigo tem por finalidade verificar se as formas como minorias são abordadas 

nos jogos, de modo geral, são tão numerosas quanto a das maiorias e se a visibilidade é 

positiva. Busca-se, além da realização de levantamento bibliográfico de textos inerentes ao 

tema, analisar as legislações nacionais acerca da criação de jogos. Pesquisas bibliográficas 

e documentais fornecem o embasamento teórico para o artigo. Ademais, a fim de verificar 

se minorias, como mulheres e pessoas negras, estão presentes nos jogos, foi realizado um 

pequeno mapeamento, quantitativo e qualitativo, acerca dos 40 jogos mais populares 

lançados para a plataforma Playstation 4 no ano de 2014, segundo o site Metacritic. 

A hipótese apresentada é de que jogos eletrônicos não conseguem, de forma 

fidedigna, representar mulheres e pessoas negras. Constata-se que o espaço ocupado 

pelos referidos grupos minoritários é demasiadamente frágil e ainda há muito a ser 

conquistado. Nesse processo de sub-representação, minorias são lesadas no sentido de 

não terem a sua identidade e seu espaço respeitados pela indústria de jogos eletrônicos, 

cujos produtos têm cada vez mais alcance e importância na percepção que seus usuários 

têm da realidade. O grupo maioritário, desempenhado por homens brancos, ainda 

protagoniza a parte mais relevante dos jogos.  

 

 



 

 

 

                  

2 IDENTIDADE E MINORIAS 

 

 

Pode-se dizer, simplificadamente, que a identidade é a forma como grupos ou 

pessoas se reconhecem e são reconhecidas por outros. Esta concepção, no entanto, nem 

sempre foi hegemônica. Em comunidades tradicionais, segundo Douglas Kellner (2001), a 

identidade é fixa a estável. Isso acontece porque nesses tipos de sociedade o passado e 

seus símbolos são supervalorizados, pois representam a experiência das gerações 

anteriores. Assim, um indivíduo, em uma perspectiva essencialista, nascia com um papel 

social predeterminado e estava destinado a morrer na mesma condição.  

É na pós modernidade, conforme enunciam teóricos como Zygmunt Bauman 

(2005), Stuart Hall (2014) e Kathryn Woodward (2007), que a identidade passa a ser 

construída a partir de um processo de reconhecimento mútuo. No presente momento, ela é 

considerada móvel, mutável, fragmentada, múltipla e construída historicamente. Apesar da 

enorme multiplicidade de identidades existentes, há algumas que, por serem consideradas 

transgressões ao convencional, são marginalizadas. 

Sociologicamente, uma das concepções de grupo minoritário enuncia que este é 

o que encontra-se em situação de dependência ou desvantagem em contraposição a um 

outro agrupamento, por sua vez, maioritário. Por compartilharem uma mesma identificação, 

minorias são, segundo Uadi Lammêgo Bulos (2015, p. 555), “seres humanos que, 

historicamente, sempre foram alvo de preconceitos, humilhações e detrimentos de toda 

espécie”. Partindo dessa constatação de que há diferentes tipos de identidade, sendo que 

as desviantes do padrão são marginalizadas, os sujeitos podem ocupar diferentes posições 

de acordo com a forma que se percebem e são percebidos. 

 

 

2.1 A necessidade de uma representação positiva 

 

 

Intrinsecamente ligadas à noção de identidade, encontram-se a visibilidade e a 

representação. Enquanto a visibilidade denota a quantidade de exposição que é 

manifestada, a representação é a própria exteriorização de como a identidade é percebida, 

declarando sua existência, legitimando-a e fazendo-a adquirir sentido. 

 
A diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou da 
marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou forasteiros. 
Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade 
e hibridismo, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos movimentos sociais que 



 

 

 

                  

buscam resgatar as identidades sexuais dos constrangimentos da norma e celebrar 
a diferença (afirmando, por exemplo, que “sou feliz por ser gay”). (WOODWARD, 
2007, p. 50) 

 

Os diferentes tipos de comunicação, dentre eles os jogos eletrônicos, têm o 

potencial de afetar o reconhecimento mútuo. Algumas identidades, como diz Bauman (2005, 

p. 19) são “infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta”, o que torna os indivíduos, se 

não houver uma seleção prévia do que será assimilado, extremamente susceptíveis a 

tomarem como verdade o que é posto por terceiros como uma forma de identificação. Por 

conseguinte, todo conteúdo que é apresentado pode ser lido pelas minorias e pelos grupos 

opressores como positivos ou negativos para a identidade. 

A representação positiva, neste sentido, é necessária pois, ao mesmo tempo em 

que promove o empoderamento daqueles grupos historicamente oprimidos e desviantes do 

convencional, também desconstrói as imagens carregadas de estereótipos e estigmas que 

percorrem o imaginário preconceituoso. Configura-se, por esse último viés, como estratégia 

capaz de estimular a empatia e solidarização com pautas minoritárias. 

Politicamente, é importante e necessário que todos reconheçam suas 

identidades e diferenças. Para minorias, perceber-se como integrante de algum grupo 

oprimido e/ou marginalizado equivale a adquirir uma visão mais ampla das relações de 

poder, permitindo que essas sejam contestadas. Grupos maioritários, quando repensam a 

posição que ocupam, podem rever os privilégios que detém. Lutar pelo reconhecimento da 

coletividade e questionar os diferentes tipos de desigualdade e exclusão é, na prática, por 

em exercício os princípios da igualdade e reconhecimento da diferença. 

 

 

2.2 Os direitos constitucionais à diferença e à igualdade 

 

 

As identidades são perceptíveis mediante a delimitação da diferença, ou seja, 

são construídas em contraposição a outras identidades, a partir do reconhecimento do outro. 

Há uma relação estreita de dependência entre identidade, diferença e igualdade. 

 
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado 
ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 
perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como 
constituindo uma mudança de uma política de identidade (de classe) para uma 
política de diferença. (HALL, 2014, p. 16, grifo do autor) 

 

É pertinente, ao tratar de assuntos envolvendo identidade de grupos oprimidos, 

pontuar algumas noções jurídicas constitucionais acerca dos direitos à igualdade e à 

diferença. Ambos são garantias basilares para a disseminação da diversidade, o 



 

 

 

                  

reconhecimento de uma sociedade plural e perpetuação identitária de minorias.  

A promoção de uma sociedade sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação aparece, no art. 3º, IV, como objetivo 

fundamental da república federativa do Brasil. É resgatada a necessidade de respeitar o 

outro, incluindo suas diferenças, em todos os aspectos. O princípio da igualdade, isonomia, 

equiparação ou paridade encontra-se no art. 5º da Constituição Federal, que enuncia: “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. Conforme Bullos (2015), o que busca a Carta 

Magna concretizar seria a igualdade real, material ou substancial.    

A igualdade procurada pela Constituição, aplicada aos direitos à igualdade e à 

diferença, seria aquela sintetizada por Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 56) ao afirmar 

que “temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito 

a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza”. O tratamento jurídico 

desigual, quando fundamentado em razão suficiente ou motivo justo, não configura-se como 

discriminação ou estigma, e sim como necessidade.  

Apresentados os aspectos iniciais necessários concernentes a questões de 

identidade, bem como um breve embasamento legal acerca de alguns direitos envolvendo 

minorias, é possível adentrar na problematização da representatividade nos jogos. 

 

 

3 CRÍTICAS À INDÚSTRIA DE JOGOS ELETRÔNICOS 

 

 

Os jogos eletrônicos representam, indubitavelmente, uma das fontes mais 

significativas de entretenimento da população jovem e adulta do século XXI. Colocados 

como desafios interativos capazes de desenvolver atividades motoras, sua história teve 

início nos laboratórios científicos há mais de 60 anos. 

Os primeiros videogames envolviam, basicamente, modificações em 

osciloscópios e eram bastante simples. Em 1971, o primeiro jogo eletrônico vendido 

comercialmente, denominado Computer Space, foi criado.  Já o console doméstico pioneiro, 

chamado Magnavox Odyssey, foi lançado no ano posterior e funcionava plugado em 

qualquer televisão, apesar de não possuir som. Ainda em 1972, a Atari, considerada 

responsável pelo início da indústria dos videogames, foi fundada. A partir do início dos anos 

80, os jogos começaram a se difundir de forma rápida, até atingirem o grau de popularidade 

que possuem atualmente (LOPES; SORIANO; OLIVEIRA, [200-], p. 5). 



 

 

 

                  

Hoje, com os avanços tecnológicos e técnicos, há jogos que conseguem retratar 

a realidade de forma quase perfeita por meio de seus gráficos. Faz-se imprescindível, 

todavia, encará-los não apenas num viés de pura exaltação do progresso científico, mas 

mediante uma perspectiva crítica, a fim de questionar até que ponto sua presença pode ser 

encarada como positiva para as minorias. 

É pertinente pontuar que a disseminação dos jogos eletrônicos, embora seja 

crescente, não contempla a todos. Os jogos, certamente, ainda não são acessíveis às 

classes sociais menos favorecidas, impossibilitando que se fale em uma democratização de 

acesso. No dia 17 de outubro de 2013, quando foi anunciado o lançamento do console 

Playstation 4 no Brasil, o valor de venda informado era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Tendo em vista que, na época, o salário mínimo do brasileiro era de R$ 678 (seiscentos e 

setenta e oito) reais, apenas para adquirir a plataforma de execução dos jogos, 6 (seis) 

meses de trabalho seriam necessários.  

Apesar do recorte de classes que deve ser feito ao se falar em popularização 

dos jogos, é inegável que eles vêm conseguindo alcançar um número cada vez maior de 

pessoas nos últimos tempos. Inevitavelmente, jogos eletrônicos são, também, canais de 

comunicação e de transmissão de mensagens para um receptor, o jogador. Na interação 

com aquele que joga, a mensagem transmitida pode servir tanto de meio de perpetuação de 

preconceitos e estereótipos, quanto como estratégia para subverter o que costuma ser posto 

como verdade e colocar a identidade de forma positiva. 

Nota-se, pois, que os jogos eletrônicos são meios de comunicação capazes de 

construir a identidade. Deste modo, a maneira como são representados os grupos 

minoritários nos jogos de videogame influencia diretamente na autopercepção identitária dos 

membros desse grupo e na maneira como as minorias são percebidas pelos demais 

jogadores. O dever de dar a minorias e suas identidades uma representação positiva cabe, 

da mesma forma, aos jogos e aos indivíduos responsáveis por fazê-los. Devido ao alcance 

possibilitado por esse espaço eletrônico, sua utilização como método de garantia da 

visibilidade aos grupos oprimidos e, ao mesmo tempo, de empoderamento, configuraria em 

um ato político de respeito à diversidade e de desconstrução de estereótipos. Resta, 

portanto, como propõe a pesquisa, verificar se estas boas práticas são tomadas pelas 

indústrias. 

 

 

3.1 Legislação brasileira reguladora de jogos eletrônicos 

 

 



 

 

 

                  

Jogos eletrônicos não deixam de ser notados pelos legisladores brasileiros. Em 

2011, passaram a ser considerados cultura com sua inclusão na Lei nº 8313, conhecida 

como Lei de Incentivo à Cultura, através da portaria nº 116. Porém, quando se trata de 

regulação de conteúdo veiculado especificamente de jogos eletrônicos, os aparatos legais 

existentes são insatisfatórios. 

Em 2006, seria discutido, no Senado, o projeto de lei nº 170 que modificaria a 

Lei de nº 7716, a que define crimes de racismo, visando, conforme enuncia sua ementa, 

“incluir, entre os crimes nele previstos, o ato de fabricar, importar, distribuir, manter em 

depósito ou comercializar jogos de videogames ofensivos aos costumes, às tradições dos 

povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos.” Posteriormente, o próprio autor 

desistiu do projeto ao perceber que poderia ferir direitos fundamentais, como o da à 

liberdade de expressão e da livre iniciativa. 

Partindo do entendimento de que, conforme Bulos (2015), a liberdade de 

expressão intelectual, artística, científica e de comunicação não é direito absoluto, o Estado 

deveria zelar pelo respeito à diversidade dos povos que compõe a população brasileira e 

pela promoção do respeito à dignidade. A censura prévia, de fato, deve ser proibida, mas há 

a necessidade de que haja algum tipo de regulamentação do conteúdo dos jogos. 

 

 

4 MAPEAMENTO COM RECORTE ÉTNICO E DE GÊNERO 

 

 

A fim de concretizar os objetivos da pesquisa e checar a veracidade das 

hipóteses, foi realizado um mapeamento quantitativo e qualitativo do protagonismo dos 40 

(quarenta) jogos do console Playstation 4 lançados em 2014 mais bem avaliados. A análise 

foi feita com base no ranking do site Metacritic, que traça uma avaliação geral do jogo a 

partir de resenhas copiladas de diversos canais de críticas. Apenas os jogos com 

protagonista ou personagem principal determinável e controlável, humano ou não, foram 

considerados. Sendo assim, jogos como os esportivos de equipe foram descartados. 

Foram delimitadas como objetos do mapeamento apenas duas minorias: 

mulheres e pessoas negras. Apesar da impossibilidade de constatar, de forma precisa e 

segura, a maneira como todas as classes oprimidas existentes são retratadas nos jogos 

eletrônicos sob comento, um panorama geral do espaço que é cedido para a representação 

destes grupos através dos personagens protagonistas já pode ser traçado. Pesquisas 

posteriores, obviamente, são primordiais para ampliar o entendimento acerca do tema. 

Quanto ao gênero, a seguinte classificação foi empregada para jogos com um 



 

 

 

                  

protagonista: lido como masculino (masc.); lido como feminino (fem.); outro, incluindo 

gênero não determinável ou não binário (outro) e customizável (cust.). As etnias foram 

colocadas da forma que segue: branca (branca); negra (negra); outra, incluindo outra etnia e 

etnia não humana ou não determinável (outra) e customizável (cust.). 

Para jogos que possuem múltiplos protagonistas ou personagens principais 

controláveis, os gêneros que foram propostos são: lidos como masculinos (masc.); lidos 

como femininos (fem.); ambos (ambos); outros, incluindo gêneros não determináveis ou não 

binários (outros) e customizável (cust.). Para as etnias, foi pensada na seguinte 

classificação: brancas (brancas); negras (negras); ambas (ambas); outras, o que inclui 

outras etnias e etnias não humanas ou não determináveis (outras) e customizável (cust). 

 

 

4.1 Resultados parciais 

 

 

Tabela 1 – Mapeamento com recorte e etnia e gênero dos 40 jogos eletrônicos de 

Playstation 4 mais bem avaliados pelo site Metacritic. 

 

Posição Título Etnia Gênero Posição Título Etnia Gênero 

1 Grand Theft 
Auto V 

Ambas Masc. 21 Call of Duty: 
Advanced 
Warfare 

Branca Masc. 

2 The Last of Us 
Remastered 

Branca Ambos 22 The Wolf 
Among Us 

Branca Masc. 

3 Diablo III: 
Ultimate Evil 

Edition 

Ambas Cust. 23 The 
Unfinished 

Swan 

Branca Masc. 

4 Rayman 
Legends 

Outra Masc. 24 Child of Light Branca Fem. 

5 Fez Branca Masc. 25 SteamWorld 
Dig 

Outra Masc. 

6 Dragon Age: 
Inquisition 

Cust. Cust. 26 The Walking 
Dead: 

Season Two  

Negra Fem. 

7 Minecraft: 
PlayStation 4 

Edition 

Branca Masc. 27 Watch Dogs Branca Masc. 

8 The Binding of 
Isaac: Rebirth 

Branca Masc. 28 Pix the Cat Outro Outro 

9 Guacamelee! 
Super Turbo 

Championship 
Edition 

Outra Masc. 29 Giana 
Sisters: 
Twisted 
Dreams 

Branca Fem. 

10 Velocity 2X Branca Fem. 30 Tales from 
the 

Branca Ambos 



 

 

 

                  

Borderlands: 
Episode One 
- Zer0 Sum 

11 Final Fantasy 
XIV Online 

Cust. Cust. 31 inFamous: 
Second Son 

Branca Masc. 

12 Rogue Legacy Ambas Ambos 32 Wolfenstein: 
The New 

Order 

Branca Masc. 

13 Far Cry 4 Outra Masc. 33 LittleBigPlan
et 3 

Outras Ambos 

14 Tomb Raider: 
Definitive 
Edition 

Branca Fem. 34 Alien: 
Isolation 

Branca Fem. 

15 Middle-earth: 
Shadow of 

Mordor 

Branca Masc. 35 Game of 
Thrones: 

Episode One  

Brancas Ambos 

16 The Swapper Outra Outro 36 1001 Spikes Branca Masc. 

17 Oddworld: 
Abe's 

Oddysee - 
New 'n' Tasty 

Outra Masc. 37 Don’t Starve Branca Masc. 

18 Transistor Branca Fem. 38 Outlast Branca Masc. 

19 Terraria Cust. Cust. 39 Valiant 
Hearts: The 
Great War 

Ambas Ambos 

20 Metro Redux Branca Masc. 40 Strider Outra Masc. 

 
Tabela 2 – Recorrência do protagonismo por gênero. 

 
GÊNERO RECORRÊNCIA 

Feminino(s) 7 

Masculino(s) 21 

Ambos 6 

Outro(s) 2 

Customizável(is) 4 

 
 
Tabela 3 – Recorrência do protagonismo por etnia. 

 
ETNIA RECORRÊNCIA 

Negra(s) 1 

Branca(s) 23 

Ambas 4 

Outra(s) 9 

Customizável(is) 3 

 

Quantitativamente, as tabelas confirmam a hipótese proposta de que minorias 

não estão ganhando uma visibilidade adequada em jogos eletrônicos. Os protagonismos 

exercidos por mulheres e/ou negros nos jogos ocorrem em números visivelmente pequenos 

quando comparados à recorrência da maioria, masculina e branca.  É significativo o 

destaque que é dado para homens brancos nesses espaços. Há personagens principais 



 

 

 

                  

exclusivamente masculinos em 21 (vinte e um) dos 40 (quarenta) jogos, há apenas brancos 

em 23 (vinte e três). 

Há três games completamente customizáveis e um em que apenas o gênero 

pode ser mudado. Esse tipo de modalidade de apresentação costuma ser bastante positivo, 

tendo em vista que o jogador fica mais livre para assumir, dentro do ramo de possibilidades 

cedidas pelos que fazem os jogos, formas diferentes de identidade. Os jogos do tipo role-

playing game (RPG) são os que normalmente disponibilizam essa experiência interativa. 

De todos os jogos, 14 (catorze) deles são protagonizados, durante todo o enredo, 

por um único indivíduo, branco e de gênero masculino. Enquanto isso, apenas um game, 

The Walking Dead: Season Two, apresentou como personagem uma pessoa negra do 

gênero feminino. Jogos protagonizados por gatos (Pix the Cat), por robôs (SteamWorld Dig) 

e por seres extraterrestres (Oddworld: Abe's Oddysee - New 'n' Tasty), todos com 1 (uma) 

recorrência, foram tão frequentes na pesquisa quanto os que possuem como figura principal 

uma mulher negra. 

A forma como as minorias são representadas, todavia, expõe que a maneira 

como a identidade é trabalhada nesses espaços é extremamente problemática. 

Representações estereotipadas, preconceituosas e negligentes são verificadas com 

perceptível frequência. Por exemplo, em Grand Theft Auto V, o homem negro controlado 

pelo jogador é um criminoso. O mesmo jogo foi acusado, por Carolyn Petit (2013), de ser 

misógino, por hipersexualizar mulheres e retratar as feministas de forma depreciativa. 

Já em Diablo III: Ultimate Evil Edition, game no qual apenas o gênero é 

customizável, são apresentadas seis classes pelas quais o jogador pode optar no início da 

trama. Dentre elas, há o feiticeiro e o arcanista, que aproximam-se pelo fato de que utilizam 

magia. Feiticeiros, que são brancos no jogo, utilizam magia derivada de elementos da 

natureza. O arcanista, posto como uma pessoa negra e descrito como uma espécie de 

curandeiro, tem como habilidades convocar os mortos e lançar pragas nos inimigos. A 

diferença na forma de colocar as duas classes é racista, estigmatiza, reforça a ideia de que 

a população negra e as religiões de matriz africana são primitivas e malignas.  

Em contraposição aos exemplos acima citados, há jogos que abordam 

positivamente os grupos minoritários. A protagonista de The Walking Dead: Season Two é 

Clementine, uma garota negra, jovem, educada e corajosa.  Deve ser sempre observado, 

porém, que essas formas de representação positiva não foram, de forma alguma, as mais 

frequentes. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

                  

 

  

Quantitativamente, a representação de minorias acontece de forma ínfima e 

insuficiente. Este fato é evidenciado ao constatar-se a quantidade de vezes em que 

personagens masculinos e brancos são retratados de forma exclusiva como protagonistas. 

Além disso, são recorrentes as representações carregadas de preconceitos e estereótipos. 

Evidencia-se, pois, um cenário preocupante, no qual minorias, quando são representadas, 

são caracterizadas segundo concepções absurdas. A maioria dos jogos não são destinados 

às pessoas pertencentes a grupos minoritários, que dificilmente conseguirão se sentir 

basicamente contempladas com seus protagonistas.  

Os processos de reconhecimento mútuo e de construção da identidade são 

afetados negativamente pela atuação dos jogos eletrônicos. Há indivíduos muito 

susceptíveis a assimilarem como verdade o que é posto, por terceiros, como identidade, de 

modo que a identificação pessoal, com a reafirmação de estereótipos, é prejudicada. Não é 

fomentado o empoderamento dos oprimidos, muito menos a desconstrução de ideias 

preconceituosas dos opressores.  

Pela extrema popularidade da qual são detentores, os jogos eletrônicos têm o 

potencial de alcançar um número muito grande de indivíduos, especialmente jovens e 

adultos. Se durante seus processos de desenvolvimento houvesse a intenção de passar 

mensagens positivas mediante seus personagens e enredos, estes meios de comunicação 

de largo alcance poderiam tornar-se enormes aliados na construção de uma sociedade 

plural, em que todas as características e expressões da identidade humana são respeitas. 

Há aqueles jogos em que minorias são postas de forma positiva. São exceção, tendo em 

vista que a visibilidade que é dada, de forma geral e como acontece no momento, consegue 

apenas gerar retrocessos e prejuízos à construção da identidade de minorias.  

Ressalta-se que o silêncio legislativo, no que concerne ao conteúdo dos jogos 

eletrônicos, contribui para o quadro de flagrante desrespeito à identidade dos grupos 

minoritários. Nada obstante à existência de jogos nos quais as minorias são postas de forma 

positiva, nos jogos mais populares, a visibilidade que é dada às minorias gera prejuízos à 

construção da identidade de minorias e corrobora para a manutenção de preconceitos, 

estereótipos e estigmas. 
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