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resuMo: Este artigo objetiva analisar a proteção jurídica con-
ferida a crianças e adolescentes que se utilizam de jogos 
eletrônicos e virtuais. Para enfrentar o tema emprega-se 
o método dialético, que permite destacar as contradições 
internas que o assunto apresenta. Na primeira parte do 
trabalho, momento em que são discutidas as contribuições 
dos teóricos que estudam os jogos eletrônicos, cotejam-se 
eventuais potencialidades e habilidades que podem ser de-
senvolvidas a partir da prática do jogo com possíveis riscos 
a que ficam expostos os jogadores menores de idade, es-
pecialmente se considerados os conteúdos violentos e do-
tados de apelo erótico que se encontram em vários jogos. 
Partindo deste aporte teórico, na segunda parte do trabalho 
são apresentadas medidas jurídicas com vistas à proteção 
dos menores de idade, destacando-se, de maneira especial, 
as medidas preventivas previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Palavras-Chave: Criança e adolescente - Internet - Jogos virtuais - 
Direitos fundamentais - Proteção integral.
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Legal treatment of electronic games 

in Brazil: the need to adjust enter-

tainment to the protection of the 

other children and adolescents’ 

fundamental rights

abstraCt: This paper aims to analyze the legal 
protection conferred to children and adoles-
cents who play virtual and electronic games. 
In the first part of the paper, the dialectical 
method is applied, allowing the highlight 
of the subject’s internal contradictions. It 
discusses the contributions of experts who 
study electronic games, as well as compares 
the eventual potentials and skills that minors 
may develop by playing these games with the 
possible risks that they are exposed to, taking 
into particular consideration the violent con-
tents and erotic appeal of many games. From 
this theoretical approach, the second part of 
the work shows the legal actions that protect 
minors, stressing, in particular, the preventive 
measures provided for in the Child and Ado-
lescent Statute.

Keywords: Child and adolescent - Internet - 
Virtual games - Fundamental rights - Total 
Protection.

Le traitement juridique des jeux vidéo 

au Brésil: la nécessité de concilier le 

divertissement avec la protection 

d’autres droits fondamentaux des 

enfants et des adolescents 

resuMé: Cet article vise à analyser la protec-
tion juridique accordée aux enfants et aux 
adolescents qui utilisent les jeux vidéo et 
virtuels. Pour faire face à cette question on 
emploi la méthode dialectique, qui permet 
de surligner les contradictions internes qui le 
sujet soulève, ce qui est fait dans la première 
partie du travail, quand ils sont discutés les 
contributions des théoriciens qui étudient 
les jeux vidéo, en comparant des capacités 
qui peuvent être développés à partir de la 
pratique du jeux avec les eventuels risques 
auxquels sont exposés les joueurs mineurs, 
surtout si on considère le contenu violent et 
doté d’appel érotique qui sont présents dans 
plusieurs jeux vidéo. À partir de cette base 
théorique, la seconde partie de notre texte 
présente des mesures juridiques pour la pro-
tection des mineurs, surtout les mesures de 
prévention prévues par le Statut de L’Enfant 
et de L’Adolescent.

Mots-Clés: Enfant et adolescent - Internet - Jeux 
virtuels - Droits fondamentaux - Protection 
intégrale.
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1 Introdução

O advento da sociedade informacional provocou o desenvolvimento e a incor-
poração de inúmeras tecnologias da informação e comunicação, a partir das 

quais se descortinou uma infinidade de usos em vários segmentos, indo desde a 
comunicação até o entretenimento.

Dentre as formas de entretenimento que ganharam destaque encontram-se os 
jogos eletrônicos e jogos virtuais, mercado em grande expansão. As empresas que 
atuam nesse segmento não poupam esforços para dar conta de um mercado compe-
titivo e cada vez mais exigente. Junto com o lançamento de novos gêneros, constan-
temente marcados pela ação e aventura, oferecem inúmeras possibilidades, como os 
cenários interativos e cada vez mais reais, o que permite que o jogador se transporte 
e viva o universo do jogo virtual, como se fosse o próprio personagem.

Enquanto muitos estudiosos da temática defendem as potencialidades dos 
jogos, destacando o componente lúdico e as habilidades senso-motoras e visuais 
desenvolvidas, outros, em oposição, denunciam o que consideram verdadeiros arte-
fatos de guerra. 

É sobre este cenário lúdico e aparentemente inofensivo que se apresenta esse 
artigo, que objetiva discutir a crescente utilização dos jogos eletrônicos e virtuais 
por crianças e adolescentes, confrontando aspectos positivos e negativos à luz da 
Doutrina da Proteção Integral, adotada pelo Brasil na Carta Constitucional e refletida 
na ordem infraconstitucional no Estatuto da Criança e do Adolescente. À luz desse 
marco legal e teórico são evidenciadas medidas de prevenção adotadas, em especial 
aquelas que se materializam em Portarias exaradas pelo Ministério da Justiça com 
vistas à classificação dessas formas de entretenimento.

A partir da análise do tratamento jurídico, destacam-se aspectos relevantes e 
pontos de insuficiência em face da nova realidade descortinada pela sociedade infor-
macional, que oferece novos desafios às instituições encarregadas da proteção inte-
gral de crianças e adolescentes. Para enfrentar o tema foi eleito o método dialético, 
que se mostra apropriado para analisar conteúdos que apresentam contradições 
internas, possibilidades e riscos, como se verá a seguir.

2 A atividade de jogar como mobilizadora de emoções e sentidos

Os jogos despertam grande interesse no público infanto-juvenil em virtude das 
suas características e das emoções e sentimentos que são mobilizados no jogador. 
Com base em estudos realizados por Huizinga (2007, p. 11-31), pode-se dizer que 
a primeira característica do jogo é se constituir numa atividade voluntária, em que 
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o participante atua porque gosta de brincar, o que identifica o jogo como símbolo de 
liberdade do jogador. A este sentimento se soma a sensação de evasão da vida real, 
ou seja, o jogo é capaz de absorver o jogador, conduzindo-o para um mundo de faz-
de-conta que lhe permite escapar do cotidiano, aspecto que se liga à terceira faceta 
dos jogos: ter um lugar, um cenário próprio. Com efeito, o jogo exige um espaço 
específico para ser praticado, como uma mesa, ambiente, arena, e exige um tempo 
limitado, o que significa dizer que o jogador irá desfrutá-lo intensamente dentro dos 
limites espaciais e temporais pré-fixados.

Além disso, todo jogo exige a observância a determinadas regras que lhe con-
ferem operacionalidade, constituindo-se esta a sua quarta característica. Essas 
regras funcionam como elementos separadores entre a realidade da vida e o universo 
do jogo e contribuem para que os jogadores incorporem o personagem proposto, 
vestindo-o como uma segunda pele. As demais características, como o mistério, o 
segredo, a tensão e a incerteza sobre os resultados que serão obtidos atuam como 
ingredientes que conferem mais atrativos à atividade, não se constituindo em notas 
essenciais dos jogos.

O jogo mobiliza as tensões e paixões do jogador, o que pode se dar em maior 
ou menor intensidade. Quanto mais o jogo exigir coragem, conhecimento, destreza e 
habilidades, maior tensão produzirá, pois o jogador tentará de todas as formas obter 
êxito, mesmo que para isso precise destinar horas de dedicação e treino, sacrificando 
outras atividades igualmente prazerosas. Como se vê, o jogo é capaz de mobilizar 
energias que transcendem os aspectos biológicos e psicológicos, cumprindo também 
uma função significante, ou seja, o jogo encerra certo significado para o jogador.

Essa atividade de entretenimento desempenha papel especialmente importante 
na vida de crianças e adolescentes, pois, a partir da atividade lúdica, introduz noções 
de norma, levando o usuário a perceber a importância de seguir os regramentos 
estabelecidos para cada espécie de jogo (FERRARIS, 2008, p. 205). Quando essas 
características do jogo são transpostas para o cenário eletrônico, os efeitos são poten-
cializados, tal qual acontece com o gênero dos videojogos, assim considerados 
aqueles que combinam a tecnologia de áudio e vídeo. 

Para Ferraris (2008, p. 207-210), esse gênero apresenta várias particularidades, 
a saber: a) integra diversas notações simbólicas, combinando expressões textuais, 
sons, imagens de vídeo e fotografia; b) são dinâmicos, criando imagens e efeitos que 
além de sofrerem alteração, oferecem muita proximidade com a realidade; c) são 
interativos, pois, no momento em que os jogadores se apropriam da mensagem do 
jogo, encontram espaço para criar, escolhendo seus personagens e se relacionando 
com várias pessoas que partilham os mesmos interesses, produzindo o que se cha-
ma de telepresença; d) os jogos provocam a sensação de domínio e os jogadores 
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acreditam que podem fazer escolhas, construindo o cenário e projetando alterações 
na própria história; e) admitem participação construtiva à medida que o software 
autoriza o jogador a interagir e incluir novas propostas para o jogo; f) provocam a 
ruptura da linearidade, o que se mostra útil para outros aspectos da vida da pessoa, 
favorecendo novas formas de aprendizagem; g) promovem a conectividade, já que a 
partir do universo dos jogos se desenvolvem várias redes sociais de relacionamen-
tos.

Ao destacar o incremento que o videojogo teve quando se deslocou para o 
ambiente digital, Ferraris (2008, p. 215) associa esse entretenimento a outra atividade 
recorrente entre os adolescentes: as comunidades virtuais lúdicas. A autora defende 
que ambas promovem uma nova forma de agregação social capaz de forjar uma 
identidade coletiva, construída em torno de uma experiência comum.

No entanto, nem todos os autores comungam de visão tão favorável aos jogos 
eletrônicos e aos ambientes virtuais frequentados por jogadores. Um dos críticos 
a esses objetos de entretenimento desenvolvidos pela indústria eletrônica é Levin 
(2007, p. 46), autor que destaca o papel que os jogos eletrônicos cumprem como 
objetos do mercado global de consumo. Sustenta que esta forma de entretenimento 
é formatada com o premeditado propósito de criar no jogador a ilusão de liberdade 
e interatividade, quando na realidade todos os mecanismos já estão determinados 
para dar respostas preestabelecidas por quem o programou. 

Seguindo esta linha argumentativa, os jogos cumpririam a finalidade de manter 
o sujeito isolado individualmente, situação que vai se estender até que a indústria 
do entretenimento lance um novo produto, que o fará sair do seu estado de entor-
pecimento rumo à satisfação desse desejo. Esse desejo de consumo seria muito bem 
alimentado pela publicidade, conforme ensinado por Mendes (2006, p. 84), para 
quem as empresas que exploram esse segmento de entretenimento criam várias estra-
tégias para forjar a afinidade e captar a atenção dos futuros jogadores com o jogo 
que pretendem lançar, para o que vale desde criar subprodutos a partir dos livros1, 
até investir em publicidade maciça dirigida ao público infanto-juvenil, instaurando 
uma busca incessante pelo consumo de bens que logo a seguir serão substituídos 
pelas novidades do momento, tornando tudo descartável. 

Dessa forma, a delimitação da infância e da adolescência segue os ritmos frené-
ticos dos lançamentos feitos pela indústria do entretenimento, conforme denuncia-
do por Levin (2007, p. 26-32). 

A exemplo do que foi feito com a obra “O Senhor dos Anéis” e, posteriormente, com o bruxo Harry 
Potter. Assim, à produção dirigida para a literatura, junta-se aquela endereçada para a sétima arte e, 
valendo-se das mesmas bases e dos mesmos personagens, faz-se a migração para o segmento dos 
jogos virtuais, sempre com a certeza de lucro.

1
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A linguagem se revela como poderoso instrumento para atrair os consumidores 
mirins e é explorada à exaustão pela indústria dos jogos eletrônicos, que se vale 
de impressos em revistas especializadas dirigidas ao segmento; anúncios televisivos, 
comunidades criadas na web, divulgação das avaliações de jogos, feitas pelos joga-
dores mais experientes, dentre outras formas de propagação do discurso. Em meio a 
essa multiplicidade de estratégias o sujeito pode ser convocado a participar de forma 
individual, como se o anúncio fosse dirigido para ele, que não poderá se negar em 
ser o “contemplado”, o “felizardo que receberá o prêmio se comprar o jogo” ou que 
“ficará por dentro das últimas novidades”. O efeito individualizador produzido exige 
que tudo seja estrategicamente pensado, desde a escolha dos verbos que serão 
empregados (sempre no imperativo) para causar impacto no receptor da mensagem, 
até as cores e forma de apresentação das embalagens (MENDES, 2006, p. 43).

As preocupações dos teóricos não se encerram somente na captura dos infantes 
pelo mundo adulto e pela indústria do entretenimento, alcançando também aspectos 
relacionais, como destacado por Alfie (2007, p. 51). Para esta autora, os jogos eletrô-
nicos, especialmente os de simulação, até permitem fazer como si, ou seja, cumprem 
a função de simular, mas que o computador não permite que se concretizem as ativi-
dades que envolvem o corpo, o gestual e o tom de voz.

O que muitos jogadores buscam, através do jogo, é construir uma vida substituta 
mais dinâmica, numa espécie de escapismo ou fuga da sua própria realidade, que 
lhes parece pouco atrativa. Tal atitude evidencia o risco de uma atividade pretensa-
mente inocente e largamente utilizada entre crianças e adolescentes, como a prática 
que os jogos e interação em ambientes de simulação virtual, encobrir estados pato-
lógicos, protelando o tratamento de uma série de doenças que podem acometer os 
adolescentes internautas.  

Levin (2007, p.11-13) também partilha a mesma preocupação, especialmente 
pelo fato de crianças e adolescentes terem maior dificuldade de discernir entre reali-
dade e ficção, o que poderia criar uma linha cinzenta entre o real e o simulado. 
Sustenta que a realidade virtual cria imagens a partir do exterior, com sons, cores, 
formas e volumes artificialmente produzidos, o que culmina com a mudança das 
próprias representações do universo infantil. 

Com efeito, para ele o sentimento de infância construído no período anterior 
à Revolução Francesa teria sido tragado por uma concepção mercantil. Os antigos 
jogos e brinquedos confeccionados com madeira, pedra e barro, que coloriram o 
universo infantil dos séculos XIX e início do século XX, primeiro foram substituídos 
por brinquedos de plástico (trens e automóveis, bonecas que vestem roupas idên-
ticas às de adulto) e, no último quarto de século, foram ofuscados pelas velozes 
imagens produzidas pelo mundo eletrônico. A população infanto-juvenil é alçada da 
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televisão ao computador, e a infância se consome diante de sucessivas telas (LEVIN, 
2007, p. 18-28).

O universo tecnológico acaba exercendo poder sobre os gostos, preferências e 
modo de agir de crianças e adolescentes. A exposição constante aos jogos, em pre-
juízo das atividades esportivas, por exemplo, acabam por prejudicar a percepção do 
corpo e a sensibilidade das descobertas, tão essencial para esta faixa-etária. Captu-
rados pelos movimentos das telas, são estimulados a dar respostas rápidas, certeiras 
e planificadas, produzindo uma reiteração dos mesmos comportamentos, que são 
treinados à exaustão para que o jogador consiga ultrapassar aquela etapa do jogo. 

Somado à perda do referencial do corpo e dos prejuízos ao desenvolvimento 
da sensibilidade e das experiências pessoais, há ainda o problema da antecipação 
das etapas da vida, pois as tecnologias da informação e comunicação acabam preco-
cemente revelando o mundo adulto ao público infanto-juvenil, retirando o véu de 
mistério e de ingenuidade tão necessários para a formação do seu imaginário. Essa 
antecipação de temas adultos se dá, também, pela via dos jogos eletrônicos, muitos 
deles com conteúdo violento, que incitam a prática de agressões, conforme destacado 
por Singer e Singer (2007, p. 128-129). 

Os autores citados, apesar de ressaltarem a importância dos jogos com simula-
dores, informam que as pesquisas sobre o assunto se mostram divergentes, havendo 
estudiosos que sustentam que os jogos eletrônicos incitam os jogadores a repro-
duzirem os comportamentos violentos dos personagens. Embora não adotem uma 
postura radical, Singer e Singer admitem que alguns jogos com simulações de papéis 
de heróis matadores, como os existentes no Mortal Kombat, no Kaboom e no Grand 
Theft Auto influenciam manifestamente alguns jogadores, referindo que alteram 
o comportamento de um número reduzido de pessoas, levando-as a serem mais 
agressivas e menos cooperativas. 

Segundo informam, as pesquisas mais detalhadas com adolescentes ingleses 
já mostraram que os meninos mais expostos aos jogos demonstravam menor autoestima 
e comportamento mais agressivo. Para corroborar sua posição, citam o exemplo do 
massacre de Columbine2, em que o ambiente das mortes estava retratado nos 
cenários do jogo Doom, encontrado no computador do adolescente Eric Harris, 
responsável pelas mortes. Há ainda outros riscos que o envolvimento com os jogos 
apresentam, como gasto excessivo de tempo para a prática do jogo, em prejuízo das 
atividades e trabalhos escolares, envolvimento com estranhos nas salas de bate-papo 
e encontros arranjados no mundo real, quando na maioria das vezes o interlocutor 

Exemplo também referido por Alves (2005), embora ela utilize o mesmo caso para chegar à conclusão 
contrária, isentando os jogos eletrônicos da responsabilidade de atuar como propulsores da violência. 

2
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com quem o adolescente mantinha os contatos se revela alguém mais velho e por 
vezes um abusador sexual (SINGER e SINGER, 2007, p. 129). 

Outro ponto negativo refere-se à exposição prematura a conteúdos de apelo 
erótico, presente em muitos jogos virtuais, conforme mencionado por Alfie (2007, 
p. 52), autora que denuncia a pobreza e o caráter erótico dos conteúdos de alguns 
jogos eletrônicos, insistindo que os pais devem conhecer a classificação dos jogos 
para terem condições de exercer a autoridade parental e, para tanto, oferece a sua 
versão do que seria a classificação dos gêneros dos videojogos3.

Esta pobreza de conteúdo e a erotização precisam ser compreendidos em um 
contexto que Contrera (2002, p. 14) chama de industrialização do espírito, em que 
as tecnologias da informação e seus produtos cumprem finalidades estrategicamen-
te determinadas, o que evidencia que suas posições se mostram bastante afinadas 
com as de Levin (2007). 

Partindo dessas reflexões, pode-se dizer que os jogos eletrônicos acabam cum-
prindo muitas dessas finalidades, pois seus cenários, histórias e personagens são 
organizados com vistas à manutenção de um modelo de sociedade voltada à com-
petição e à conquista. Os jogos eletrônicos se revelam poderosos instrumentos 
que, sob um manto de ludicidade, promovem a “industrialização do espírito”, pois 
entre jogos virtuais e avatares vive-se distante do mundo real, de suas implicações 
e responsabilidades.

Feitas essas ponderações entre os pontos positivos e habilidades desenvolvidas 
pela prática dos jogos e os possíveis riscos e problemas que podem causar na popu-
lação infanto-adolescente, é pertinente analisar o tratamento legal destinado ao 
assunto, o que será feito a seguir. 

3 O tratamento jurídico conferido aos jogos eletrônicos

Como visto na seção anterior, os estudiosos do tema se mostram divididos quan-
to aos efeitos produzidos pela prática de jogos eletrônicos e virtuais, já que fatores 
ligados a personalidade, histórico de vida pessoal, familiar e social, bem como o 
tempo dedicado a essa atividade são importantes elementos a considerar. Apesar 

Segundo tabela apresentada em sua obra, os principais videojogos se classificariam da seguinte forma: 
a) aventura, tendo como exemplos os jogos como “Tomb Raider”, “Monkey Island”, “Resident Evil” e simu-
ladores como “Grand Theft Auto”; b) desportivos, que se baseiam em simulações de jogos; c) jogos de 
disparo, como “Doom”, “Counter Strike”, “Super Thunderblade” e “House of Death”; d) jogos educativos 
cuja finalidade é transmitir conhecimento (a autora não cita nenhum especificamente); e) jogos de es-
tratégia, como “Sin City” e o bélico “Age of Empires”; f) jogos de luta, como “Mortal Kombat” e de avançar 
e pegar, como o “Final Fight”; g) plataformas, a exemplo de “Super Mario Bros”; h) simulação, a exemplo 
de “Microsoft Flight Simulator” e “The Sims”; i) jogos de corrida, como “Track Mania” e, por fim, i) jogos de 
ação, como “Metal Slug” e ação em três dimensões, como o “Battlefield” (ALFIE, 2007, p 53-54).  

3
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dessas variáveis e mesmo que não haja comprovação de que o comportamento dos 
jogadores possa reproduzir as cenas representadas nos jogos, cabe refletir sobre 
a exposição desnecessária de crianças e adolescentes a conteúdos violentos, pois 
como se percebe, certos jogos oferecem potencial para inscrever valores negativos 
em quem está em fase de formação, o que pode desestabilizar o desenvolvimento 
integral desses sujeitos, merecedores da melhor proteção.

Com efeito, o reconhecimento de que todas as dimensões do desenvolvimento 
da criança e do adolescente precisam ser consideradas pelas instituições encarregadas 
de sua proteção integral ganhou destaque a partir da Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, documento internacional delineado por cerca de 140 Estados 
que firmam compromisso de alcançar ao público infanto-adolescente a melhor pro-
teção, ou seja, a proteção integral. Assim, pautada na ideia de indivisibilidade dos 
direitos, a Convenção estabelece um rol bastante amplo de direitos fundamentais às 
crianças, impondo sua promoção à família, à sociedade, ao Estado e à comunidade 
internacional, todos obrigados a nortear suas ações pelo princípio do melhor interes-
se da criança, conforme destacado por Silva (2010, p. 102-103):

Impregnada pelo ambiente de reconstrução dos direitos humanos levado 
a cabo na segunda metade do século XX, a Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança propõe um novo paradigma ao tratamento do tema, 
abandonando a doutrina da situação irregular e inaugurando a chamada 
doutrina da proteção integral. O tratamento objetificante, no qual não se 
estabelecia diferença entre quem era maltratado, abusado, abandonado 
pela família ou privado de atendimento pelo Estado e aqueles que figuravam 
como infratores, sendo que todos caiam na mesma vala comum, não pas-
sando de meros objetos sobre os quais a atuação do Estado, deveria ceder 
espaço a uma postura na qual crianças e adolescentes tivessem sua subje-
tividade respeitada. Aos Estados Partes caberia, de acordo com o artigo 19, 
envidar todos os esforços, adotando medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais apropriadas para colocar crianças e adolescentes a 
salvo de todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento 
negligente, maus-tratos e exploração, inclusive sexual.

Como se sabe, esse novo paradigma que passa a tangenciar tudo o que diz respeito 
a crianças e adolescentes foi recepcionado pela ordem constitucional brasileira antes 
mesmo de a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança ter sido aprovada, 
o que só veio a acontecer no ano de 1989. Isso prova a influência das mobilizações 
sociais realizadas ao longo dos dez anos que antecederam a aprovação do documento 
internacional e que se mostraram determinantes para a inserção da Doutrina da Prote-
ção Integral na ordem jurídica nacional, alinhando o Brasil, ao menos quanto à ordem 
constitucional, aos princípios eleitos pela Convenção Internacional. 
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O passo seguinte foi dado com a produção da Lei nº8.069/90, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Essa legislação, elaborada em consonân-
cia com os novos princípios e valores que orientaram a Carta Constitucional, trata 
a criança e o adolescente como sujeito-cidadão, expressão utilizada por Veronese 
(1999, p. 82-85) para explicar que o Estatuto se aplica a todas as crianças4 e adoles-
centes5, e não somente àqueles em situação irregular, como outrora. A ampla prote-
ção é garantida pela sistemática adotada por este diploma legal, assim estruturado: 
a) medidas de prevenção (arts. 70 a 85) cuja finalidade é se antecipar a qualquer 
dano, pois elas visam a chamar a atenção da família, sociedade e Estado para temas 
sensíveis, com potencial para produzir vulnerabilidade à população infanto-ado-
lescente; b) medidas de proteção, a serem levadas a efeito quando os direitos das 
crianças e adolescentes já foram violados por ação própria ou de outro (art. 98); c) 
medidas específicas de proteção, dirigidas às situações nas quais se constata uma 
violação ou ameaça de violação aos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente e a aplicação de medida socioeducativa nos casos de ato infracional praticado por 
adolescente (art. 112 e seguintes). 

Pela primeira vez na história brasileira produz-se um corpo normativo dirigido a 
toda a população que se encontra nessa faixa-etária e não somente àqueles expo-
entes oriundos das classes menos favorecidas; b) tem-se uma legislação que centra 
a proteção na pessoa da criança e do adolescente, o que é feito a partir de uma série 
de medidas que visam a sua promoção e inserção social e política, diferentemente 
de outrora, cuja proteção dirigia-se à sociedade; c) no plano legislativo, rompe-se 
com a lógica linear da causa e efeito, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ao abarcar uma série de dimensões, evidencia que todas elas podem se interligar na 
produção de situações de risco; d) há ênfase em medidas preventivas, com atenção 
para aquelas que se ligam ao acesso à diversão, participação em espetáculo, contato 
com revistas, filmes e demais bens culturais, impondo que as instituições (família, 
sociedade e Estado) atuem de forma acautelatória; e) todas as dimensões da pessoa 
são consideradas, com ênfase para os direitos fundamentais, temática em que é visí-
vel o esforço dos encarregados da redação do Estatuto em não só reconhecer, como 
também fomentar o desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente.

Ao abordar o tema, Pereira (2008, p. 760-761) explica que existem três níveis 
de prevenção geral: 

De acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas de zero a doze anos 
incompletos são consideradas crianças. 

De acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa 
entre doze e dezoito anos de idade.

4

5
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A prevenção primária se expressa através de medidas que garantam direitos 
fundamentais, ou seja, saúde, educação, convivência familiar e comunitária, 
esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho, etc. [...]

A prevenção indicada nos artigos 70 a 73, ECA é caracterizada como pre-
venção primária, ao determinar no artigo 70, ECA, que ‘é dever de todos 
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente’.

A prevenção secundária se materializa nos programas de apoio, auxílio e 
orientação ao jovem e à família, sendo fundamental a atuação dos Conse-
lhos Tutelares. Inclui-se neste nível de prevenção o atendimento às vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
Programas especiais devem ser implementados visando a disponibilizar 
aos Conselhos Tutelares o atendimento às crianças, aos jovens e às famí-
lias.

A prevenção terciária se efetiva através de medidas socioducativas visando 
à reeducação do adolescente que pratica ato infracional, contando com 
Sistema de Justiça orientado pelos princípios estatutários e pelos docu-
mentos internacionais.

Dentre as medidas preventivas, destacam-se nesse trabalho as primárias, dirigi-
das ao lazer e diversão, direitos fundamentais que também precisam ser assegurados 
para que seja possível garantir o desenvolvimento normal e completo de crianças e 
adolescentes. Conforme destacado por Pereira (2008, p. 162), “instrumento impor-
tante na socialização, o ‘brincar’ é efetivamente atividade que integra a criança na 
vida em comunidade e representa elemento essencial à saúde física, emocional e 
intelectual do ser humano em fase de desenvolvimento”. 

Tal posição encontra respaldo no texto da própria Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança, diploma legal no qual se reconhece, formalmente, o 
direito de participar de jogos e brincadeiras, conforme se revela no texto a seguir 
transcrito:

Artigo 31

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos 
livres, o direito de participar em jogos e actividades recreativas próprias da 
sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística.

2. Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de par-
ticipar plenamente na vida cultural e artística e encorajam a organização, 
em seu benefício, de formas adequadas de tempos livres e de actividades 
recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade.

Ao comentar este dispositivo, Silva (2010, p.106) enfatiza que “a formação inte-
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gral da criança pressupõe também, as experiências e atividades de lazer, divertimento 
e participação cultural, o que é reconhecido pelo artigo 31 da Convenção”, a partir 
de uma visão que privilegia a indivisibilidade de direitos, pois “[...] é impossível falar 
em formação integral e em sujeito de direitos se não forem contempladas todas as di-
mensões que são determinantes para o desenvolvimento de crianças e adolescentes” 
(SILVA, 2010, p. 106).

Tomando como referencial esta fonte normativa, a Lei nº8.069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) segue a mesma linha, reconhecendo a 
importância do lazer e da diversão. No entanto, em se tratando da tutela de crianças 
e adolescentes, exige-se mais do que o mero entretenimento, sendo necessário ob-
servar os eventuais riscos a que ficam expostos os menores de idade que praticam 
jogos e outras diversões disponibilizados pelo mercado.

Com efeito, a avaliação do conteúdo dos jogos não é feita somente no âmbito 
da legislação estatutária, evidenciando-se igualmente na seara do consumidor, con-
forme se denota da manifestação do então Diretor do Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor no Processo Administrativo nº08012.00039-4/98-74, a 
partir da qual, em 1998, ficou proibida a comercialização, no território nacional, do 
jogo “Grand Theft Auto – O grande ladrão de carros”, conforme se depreende abaixo: 

Rejeito as sustentações firmadas nas defesas, tempestivamente apresentadas, 
para manter, em definitivo, a proibição da comercialização do produto em 
questão no território brasileiro. Dito isso, a BMG BRASIL LTDA, nova deno-
minação da empresa BMG ARIOLA DISCOS LTDA., que importou o produto, 
a MPO - VÍDEO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a quem coube a dis-
tribuição e comercialização do CD-ROM, A EDITORA QUARK DO BRASIL 
LTDA, que faz divulgar, em Revista “CD-ROM TODAY”, e qualquer outra que 
venha a se habilitar a comercializá-lo, ficam proibidas de fazê-lo nos exatos 
termos deste Despacho. Faço constar, desde já, para que de forma diversa 
não se interprete, não tratar-se de reinstalação da censura neste País, nem 
de classificação indicativa, porquanto não compete a este Órgão, mas do 
ato administrativo no interesse público, em defesa da coletividade nos ter-
mos da citada Lei. [...] Da EDITORA QUARK DO BRASIL LTDA: que promova, 
no prazo de 10 (dez) dias a publicação, em sua Revista, de informes acerca 
de que o jogo, objeto deste Processo, está proibido de ser comercializado 
no Brasil, encaminhando prova do cumprimento da publicação a este De-
partamento. [...] Recorro desta Decisão, ao Senhor Secretário de Direito 
Econômico, à luz do disposto no Decreto n.º 2.181/97, que regulamentou 
a Lei n.º 8.078/90. Nelson F. Lins D’Albuquerque Júnior. (BRASIL, 1998, 
grifo nosso)

Como se vê, a proibição de comercialização, nos termos do despacho supra 
transcrito, não tem efeito classificatório e tampouco se baseou na legislação esta-
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tutária, valendo-se, portanto, da proteção devida ao consumidor, que não deve ficar 
exposto a conteúdos que atentem contra a ordem pública. Inobstante ter se baseado 
no Código de Defesa do Consumidor, sua base axiológica é a proibição de posturas e 
mensagens que sejam atentatórias à ordem pública, estimulando-se práticas ilícitas 
que, se atingem o consumidor em geral, com muito mais razão afrontam os direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, pessoas em fase de formação. Para esses 
consumidores é inegável que a vulnerabilidade é ainda maior do que para o adulto.

Conforme o próprio teor do despacho revela, ao lado das medidas proibitivas, 
tendentes à proteção do consumidor, há as medidas classificatórias, estas sim vol-
tadas à proteção do público infanto-adolescente. A classificação é feita exatamente 
porque, em que pese o entendimento no sentido de garantir o acesso de crianças 
e adolescentes aos bens culturais, à diversão e ao entretenimento, o que inclui os 
jogos eletrônicos, esse acesso não pode expor os jogadores à situação vexatória, de 
constrangimento ou medo, ou ainda colocá-los em contato com material considera-
do prejudicial à sua etapa de desenvolvimento.

Assim, com vistas a promover o desenvolvimento saudável de crianças e ado-
lescentes, desde 2001 se adotou no Brasil o sistema de classificação de jogos ele-
trônicos. Dentre os atos exarados pelo Ministério da Justiça, órgão encarregado de 
regular essas atividades, destaca-se a Portaria nº899, de 3 de outubro de 2001, 
cujo texto foi posteriormente alterado pela Portaria nº1.035, de 13 de novembro 
de 2001, que objetiva regular a classificação dos jogos eletrônicos (BRASIL, 2001). 

Segundo o disposto no artigo 1º da Portaria nº899/2001, os jogos eletrônicos 
poderão ter as seguintes classificações: livre; inadequado para menores de 12 anos; 
inadequado para menores de 14 anos e inadequado para menores de 18 anos. Esta 
classificação é feita levando-se em conta a existência de cenas de violência, prática de 
atos sexuais e desvirtuamento dos valores éticos e morais (BRASIL, 2001).

A classificação estará estampada na ficha técnica do jogo e deverá ser observada 
pelos distribuidores e representantes, no momento da comercialização dos produtos 
(BRASIL, 2001).

Nova regulamentação do Ministério da Justiça adveio em 2006, quando foi 
editada a Portaria nº1.100, de 14 de julho de 2006, que regulamentou a classifi-
cação de diversões públicas, dentre elas os jogos eletrônicos, jogos de interpretação 
(RPG) e congêneres (BRASIL, 2006). Segundo o disposto no artigo 5º da referida 
Portaria, a Classificação Indicativa será exercida pelo Ministério da Justiça a partir 
da apreciação de critérios que envolvem a análise de cenas de sexo e de violência, 
conforme disposto no Manual de Classificação Indicativa, aprovada pela Portaria 
no 8, de 6 de julho de 2006, da Secretaria Nacional de Justiça. 

Percebe-se que o Ministério da Justiça tem se empenhado na atuação de pre-
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venção primária, tendo classificado cerca de 2,1 mil jogos eletrônicos, listagem 
completa que fica à disposição para a consulta de pais, professores e sociedade, 
conforme informes daquele órgão (BRASIL, 2010):

Pais, professores, comerciantes e o próprio público-alvo desse tipo de pro-
dução audiovisual passam a contar com uma nova fonte de informações, 
útil no processo de escolha do jogo mais adequado para as aspirações e 
compreensão de quem ainda não completou 18 anos. 

Entre os critérios utilizados pelos analistas para a classificação indicativa 
de jogos eletrônicos está a avaliação das situações que envolvem sexo, 
drogas e violência. O Dejus recebe dos distribuidores ou produtores fotos, 
vídeos ou até mesmo jogos demonstrativos, com uma ou mais fases do 
jogo. 

Também são enviadas ao departamento sinopses e, em alguns casos, o 
jogo completo. A classificação sempre é feita por mais de uma pessoa para 
garantir a pluralidade da análise e, ao mesmo tempo, manter o máximo de 
objetividade no processo.

A classificação exerce um papel bastante importante, pois a partir dela a família 
consegue perceber, de antemão, que o jogo apresenta conteúdo que se mostra preju-
dicial, o que aponta para a responsabilidade dos pais de, à luz da informação e de 
forma autônoma, escolher se os seus filhos poderão se expor a esse tipo de entrete-
nimento ou não. Aliado a isso, a realização da classificação também responsabiliza 
quem produz o jogo, que já tem conhecimento prévio de que esse produto ficará 
sujeito à avaliação classificatória do Ministério da Justiça. 

Sabe-se que a simples existência de normativa regulamentando a matéria não 
garante a proteção necessária, tornando-se imprescindível a fiscalização por parte do 
poder público e da sociedade, bem como o cuidado e acompanhamento da família. 
Nesse ponto cabe destacar que apesar de a classificação dos jogos eletrônicos e RPG 
competir ao Ministério da Justiça, qualquer pessoa está legitimada a encaminhar 
representações ao Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos Tutelares, Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e ao próprio Ministério 
da Justiça nos casos em que for constatado problema nas obras e jogos abrangidos 
pela Portaria nº1.100/2006 (BRASIL, 2006). 

Constata-se, pelos temos do artigo 6º, da Portaria nº1.100/2006, a clara opção 
pela participação de todos os atores sociais encarregados da proteção integral, o 
que leva Veronese e Silveira (2011, p. 170) a afirmarem que “o processo de envolvi-
mento da sociedade como um todo e de consolidação de posturas eticamente respon-
sáveis em relação aos espetáculos e diversões passa, também, pelo Direito Positivo 
e, nesse aspecto, o país não tem mostrado retraimento”.



Revista Jurídica da Presidência  |  V. 13 n°99  |  Fev/Mai 2011  |  pp. 89 a 110

Josiane Rose Petry Veronese e Rosane Leal Da Silva 103

Destaque-se, também, que a responsabilidade igualmente recai sobre quem 
vende ou loca fitas e jogos, como destacado por Veronese e Silveira (2011, p. 173): 

Quanto aos proprietários e todos os empregados de estabelecimento de 
venda ou locação de fitas, DVDs ou quaisquer jogos – inclusive os chama-
dos jogos de interpretação, como o RPG – deverão expor a classificação 
indicativa e cuidar para que não haja acesso de crianças e adolescentes a 
produtos inadequados. 

Em que pese essas ações serem positivas, já que investem na responsabilidade 
de todos os atores sociais, conferindo à família o poder de atuar a partir da informa-
ção obtida pela classificação e responsabilizando quem explora economicamente as 
atividades e produtos destinados ao entretenimento, há alguns aspectos sobre os 
jogos que ainda precisam ser discutidos. Dentre os pontos de tensão ou de vulne-
rabilidade se encontram os jogos virtuais, disponibilizados em sites e comunidades, 
facilmente acessíveis às crianças e adolescentes sem que se observem as normas 
classificatórias6. Ademais, nesses casos, como via de regra os internautas de menos 
idade acessam essa tecnologia sem a presença de seus pais ou responsáveis, os jogos 
ali disponibilizados se subtraem à avaliação do adulto acerca de sua pertinência ou 
adequação para a faixa-etária do jogador.

Assim, o fato de os jogos virtuais não estarem contemplados por qualquer regula-
mentação indica a necessidade de as instituições incluírem o tema em sua pauta de 
discussão, pois seu conteúdo pode oferecer tanto risco quanto os jogos eletrônicos. 

Outro ponto que merece destaque e atenção por parte dos juristas é o disposto 
no artigo 80 do Estatuto, segundo o qual os responsáveis por casas de jogos (bilhar, 
sinuca, congêneres e locais que realizem apostas) devem cuidar para que não seja 
permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes no local. 

Em que pese o dispositivo não mencionar claramente os locais destinados 
à prática de jogos eletrônicos e virtuais, entende-se que eles também suscitam 
interesse e devem ser objeto de ações preventivas, visto que muitos desses jogos 
estimulam a reprodução de atos de violência ou colocam o jogador em contato com 
conteúdos eróticos, entendidos como inadequados para essa faixa-etária. 

Apesar de os dispositivos legais proibirem o ingresso ou estabelecerem critérios 
para a permanência de crianças e adolescentes nestes locais, a realidade, no entanto, 
mostra que centros pagos, como lan house, usualmente reúnem adolescentes que 
jogam on line, e, apesar disso, dificilmente são objetos de fiscalização. 

Em alguns Estados e municípios há legislação regulamentando a fiscalização 

Esse e outros assuntos que envolvem os adolescentes na sociedade informacional podem ser encon-
trados em Silva (2009).

6
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dos locais públicos de acesso à Internet, o que facilita a atuação, inclusive por parte 
dos representantes do Ministério Público. Dentre os exemplos, pode-se citar o Estado 
do Rio Grande do Sul, que regulamentou a matéria por meio da Lei nº12.698, de 4 de 
maio de 2007, que, dentre outras providências, exige que as lan houses só permitam 
a permanência de menores de 18 anos de idade, após as 22 horas, que apresentarem 
autorização escrita dos pais. A Lei também exige que os locais mantenham cadastro 
dos usuários menores de idade, conservando dados como nome do usuário; data 
de nascimento; filiação; endereço; telefone; número da carteira de identidade - RG 
(Registro Geral). Além disso, não devem permitir que os usuários dessa faixa-etária 
utilizem os equipamentos de forma contínua por mais de três horas, devendo inter-
rompê-los para que façam intervalos de 30 minutos entre um período e outro (RIO 
GRANDE DO SUL, 2007). 

Nessa mesma linha de atuação, destaca-se a Resolução nº06/04, da Secreta-
ria Municipal da Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre, que define os requisi-
tos para o funcionamento de locais que explorem Jogos por Computadores, como lan 
house, além de exigir que o local arquive os dados dos usuários, ainda vai além ao 
requerer o registro de nome, endereço e telefone de, no mínimo, um dos seus pais ou 
do responsável legal para contato, nome da Escola em que estuda e horário (turno) 
das aulas, dentre outras exigências, como a proibição de ingresso de adolescentes 
vestindo uniformes escolares (PORTO ALEGRE, 2004). 

A jurisprudência pátria, por sua vez, tem se manifestado sobre essas questões, 
exigindo que os proprietários ou quem explora essas atividades observem os dis-
positivos do Estatuto, bem como obtenham autorização para o funcionamento, con-
forme é possível verificar na jurisprudência. As citações abaixo não têm a pretensão 
de exaurir o tema, sendo referenciadas como forma de ilustrar a atuação do Poder 
Judiciário brasileiro, em anos distintos, no cumprimento do disposto no Estatuto 
protetivo:

Menor – utilização de jogos eletrônicos incompatíveis com faixa-etária – 
Menor de 18 anos. Infração administrativa – Violação do artigo 75 da Lei 
8.069/90 – Revelia – Possibilidade. É legítimo o auto de infração quando 
constatada a presença de menor praticando jogo eletrônico inadequado 
para a sua faixa-etária, de acordo com a norma contida no art. 75 do ECA. 
Não apresentada defesa ao auto de infração no prazo legal, correta a aplica-
ção da revelia prevista no art. 152 do ECA. (MINAS GERAIS, 2004)

No mesmo sentido segue o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná (PARANÁ, 
2007), que entendeu pela infração administrativa cometida pelo dono de estabeleci-
mento que permitiu o ingresso e permanência de criança menor de 10 anos de idade:
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APELAÇÃO CÍVEL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INFRA-
ÇÃO ADMINISTRATIVA - “LAN HOUSE” - PORTARIA - DESRESPEITO - CONFI-
GURAÇÃO - MULTA - APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Diante da determinação judicial que proíbe a permanência de crianças 
menores de dez anos em “Lan Houses”, comete infração administrativa o 
responsável pelo estabelecimento que não a observa, permitindo o acesso.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem o mesmo entendimento. Em julgado 
recente, assim se manifestou sobre estabelecimento que operava sem a devida 
autorização do poder público (DISTRITO FEDERAL, 2009):

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LAN HOUSE. COMÉRCIO E SER-
VIÇO DE JOGOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 
FUNCIONAMENTO. PENA DE MULTA PREVISTA NO ART. 258 DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Poder Judiciário, no exercício de sua missão constitucional, deve e 
pode impor o cumprimento da disposição normativa que garanta proteção 
integral à criança e ao adolescente.

2. A ausência de regular autorização para funcionamento de comércio que 
explora o ramo de diversões eletrônicas (“lan house”) enseja a aplicação da 
pena prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3. Recurso conhecido e improvido.

Quanto aos jogos de computadores, frequentemente à disposição na web, con-
vém destacar parte da ementa exarada na Sentença nº261-A 12007, que julgou o 
Processo nº2002.38.00.046529-6, movido pelo Ministério Público Federal contra a 
União. Pelos termos abaixo transcritos percebe-se claramente que os jogos Counter-
Strike e Everquest foram proibidos de circular no território nacional por atentarem 
contra os princípios que regem a educação de crianças e adolescentes, com poten-
cial para causar danos à saúde física, mental e moral desses sujeitos: 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JUÍZO FEDERAL DA 17a VARA

PROCESSO 2002.38.00.046529-6

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ré: UNIÃO FEDERAL

SENTENÇA 261-A12007

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente Ação Civil Pública 
contra a UNIÃO FEDERAL requerendo antecipação dos efeitos da tutela, a 
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fim de que seja a União Federal compelida a proibir a distribuição e comer-
cialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD Rom’s, fitas de vídeo-
game ou computador do jogo “COUNTER-STRIKE”, e promover a retirada do 
mercado de consumo dos exemplares já existentes; proibir a distribuição 
e comercialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD Roms, fitas de 
vídeo-game ou computador do jogo “EVERQUEST”, vedando-se, pois, sua en-
trada em território nacional, sob pena de ser cominada multa diária a ser 
fixada pelo Juízo, a qual se reverterá ao Fundo de que trata a Lei no7.347/85.

2. Sustenta, em síntese, que os jogos virtuais de vídeo-games e computadores 
atentam contra os princípios diretivos da educação de crianças e adoles-
centes, vindo mesmo a causar-lhes danos à saúde física e mental, sendo 
fatores de propulsão à violência e deturpadores da formação psicológica e 
da personalidade de crianças e adolescentes.

3. Alega que foi devidamente apurado pelo Ministério Público Federal, 
a partir de representação veiculada pela TVBEM -Instituto de Defesa do 
Telespectador, sediada nesta Capital, que estão sendo comercializados e 
distribuídos jogos de computador e vídeo-games que atentam contra a toda 
a orientação legal de proteção e defesa da criança e do adolescente na 
formação de sua personalidade. Tais jogos incitam à violência, propugnam 
pela idéia de que o mais fraco deve sucumbir ao mais forte, disseminam o 
prazer pela dor, pelo ódio e pela morte. Em que pese a atuação diligente 
empreendida pelo Poder Público, promovendo, através de seu Departa-
mento de Classificação Indicativa, a classificação etária de um dos jogos, 
é de se reconhecer a incorreção, e, bem assim, a insuficiência da medida 
adotada, eis que, em verdade, correto seria a imposição da imediata reti-
rada do produto de circulação e sua comercialização, na esteira, aliás, de 
decisão já exarada anteriormente, pela Secretaria de Direito Econômico, 
por ocasião da análise do jogo “Carmageddon”. Esses vídeos assassinos não 
repercutem direta e imediatamente sobre a pessoa. Atingem sua estrutura 
psicológica, sua formação mental, distorcendo os valores socialmente exal-
tados, e vangloriando os socialmente repugnáveis, tidos pelo ordenamento 
jurídico como ofensivos.

O que se percebe das decisões acima é que o Poder Judiciário também não tem 
se mostrado complacente com a indústria do entretenimento, fazendo uma leitura 
correta dos dispositivos legais relacionados às medidas de prevenção primárias que 
norteiam a proteção integral, eis que ao lado do direito fundamental à diversão e 
entretenimento, de que são portadoras todas as crianças e adolescentes, devem ser 
assegurados outros direitos, relacionados ao desenvolvimento físico, moral, ético e 
psíquico dos menores de idade. 

Nesse sentido, entendem-se salutares as medidas adotadas pelo Poder Público 
brasileiro, tanto as relacionadas à classificação dos jogos eletrônicos, de competên-
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cia do Ministério da Justiça, quanto às destinadas ao cumprimento dos preceitos 
legislativos, de caráter jurisdicional, como destacadas acima. 

4 Conclusão

Como se vê, mesmo em face das discordâncias dos teóricos que estudam os jogos 
eletrônicos e ainda que inexistam estudos empíricos que autorizem afirmações so-
bre os efeitos produzidos sobre os jogadores infanto-adolescentes, a situação de 
risco está configurada, tanto que o legislador estabeleceu medidas de prevenção, 
o que impõe que no mínimo as atividades de lazer e recreação envolvendo este 
segmento sejam objeto de mais atenção por parte das instituições encarregadas 
da proteção integral. 

Diante de tema cercado de posições divergentes, mas que oferece potencial 
para produzir efeitos negativos na formação dos usuários infanto-adolescentes, 
torna-se imperativo que os responsáveis pela proteção integral ponderem cuidado-
samente benefícios e possíveis riscos, refletindo seriamente sobre a exposição de 
crianças e adolescentes a conteúdos presentes nos jogos eletrônicos e virtuais que 
se configurem como violentos, contendo cenas que possam incutir medo, terror ou 
até mesmo incentivar claramente à adoção de comportamentos violentos e de risco. 

As dificuldades que permeiam o tema são grandes, pois é possível que alguns 
pais desconheçam o fato de os filhos menores de idade praticarem jogos desse teor, 
especialmente os virtuais. Outros, embora o saibam, talvez ignorem os conteúdos 
ou, ainda, os potenciais efeitos que podem produzir, considerando-os como mera 
atividade de entretenimento.

Diante desse quadro mostra-se bastante difícil exercer a autoridade parental, 
o que se torna ainda mais desafiador em razão da configuração porosa e transfron-
teiriça do ciberespaço, pois enquanto os demais jogos eletrônicos são vendidos em 
lojas e se apresentam acompanhados de descrição e classificação feita pelo Minis-
tério da Justiça (que embora não assegure o controle, pelo menos permite que os 
pais se informem mais facilmente sobre seu conteúdo), o que está à disposição na 
web (em comunidades de jogadores, sites, fóruns, etc) usualmente se subtrai a esse 
acompanhamento. 

Cabe lembrar, todavia, que a proteção integral também deve ser exercida pela 
sociedade e, portanto, todos são responsáveis por promover o bem-estar físico e 
psíquico de crianças e adolescentes. Essa responsabilidade abrange tanto ações 
dirigidas ao Ministério da Justiça, enviando-se comunicação sobre novos jogos que 
careçam de classificação e auxiliando na própria tarefa de classificar, indicando ce-
nas e conteúdos prejudiciais, quanto denunciando os casos de descumprimento ao 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa segunda via, uma importante contribuição 
pode ser dada por qualquer membro da sociedade, a quem o comando constitucional 
do artigo 227 confere o poder/dever de agir para promover a proteção integral 
dos menores de idade. Assim, qualquer pessoa, no momento em que constata a 
presença de crianças e adolescentes em lan house em horários desaconselhados e 
com exposição a jogos cujo conteúdo se mostra prejudicial, deve noticiar a situação 
ao Conselho Tutelar de sua cidade ou aos representantes do Ministério Público que 
atuam na área da infância e juventude.

Medidas como essa, de fácil execução, podem auxiliar a fiscalização, contribuindo 
para que crianças e adolescentes tenham acesso à diversão e entretenimento sau-
dáveis e adequados à sua faixa-etária, sem que se coloquem em risco os demais 
direitos fundamentais, de observância necessária para o completo desenvolvimento 
desses seres humanos.

Como visto, mais do que divertimento, os jogos eletrônicos e virtuais são as-
sunto sério, que precisa permanecer na pauta de discussão de todas as instituições 
encarregadas da proteção integral, cabendo à academia dar sua parcela de contri-
buição, fomentando a discussão sobre o tema.
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