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Resumo 

Uma das formas mais populares de entretenimento nos dias atuais são os videogames, 

feitos em diversos formatos e com diversos conteúdos. Uma preocupação social surgiu em 

relação ao conteúdo violento dos jogos e os efeitos que poderiam gerar nos jogadores. 

Mesmo após décadas de estudos realizados na área ainda não foi possível obter resultados 

consistentes, gerando duas perspectivas a respeito dos efeitos dos jogos: seriam benéficos 

ou danosos. As pesquisas apresentam variadas metodologias e o estudo do comportamento 

violento apresenta, de fato, empecilhos éticos que dificultam a sua mensuração. Ainda, 

grande parte da produção desse conhecimento conta com bases teóricas cognitivistas ou 

internalistas. Este trabalho teve como objetivos: (a) identificar as características 

metodológicas das pesquisas experimentais da área da Psicologia que estudam a relação 

entre violência e jogos digitais, no período de 2011 a 2016; e (b) analisar a metodologia das 

pesquisas selecionadas, a partir do referencial teórico da Análise do Comportamento, de 

modo a indicar contribuições para estudar a relação jogos digitais e violência. As fontes de 

informação foram artigos publicados em duas bases de dados: Academic Search Premier e 

Science Direct. Foram selecionados 38 artigos, lidos na íntegra e que foram analisados 

segundo critérios de validade externa e validade interna para pesquisas experimentais, além 

de alguns dos critérios propostos por Baer, Wolf e Risley (1968) para pesquisas aplicadas 

em Análise do Comportamento. Resultados mostraram que nem todos os critérios aplicados 

a estas pesquisas foram completamente satisfeitos. O critério Analítico foi adequadamente 

contemplado, os critérios Generalizável, Conceitual, Comportamental e Tecnológico foram 

parcialmente contemplados. Os resultados das pesquisas analisadas, por sua vez, mostram 

um maior percentual de pesquisas que não encontraram quaisquer efeitos, mas ainda houve 

um número significativo de pesquisas que encontraram efeitos danosos e até benéficos, 

indicando que o campo ainda está aberto à investigação. Pesquisas futuramente poderão 

considerar coletar os artigos em um período de tempo maior e outras bases de dados bem 

como a aplicação dos critérios de forma mais individual para os artigos. 
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