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Resumo 

Tem chamado atenção como os videogames têm se apropriado de aspectos do 

conhecimento histórico por meio de descrições de acontecimentos, conceitos e 

contextos históricos trabalhados na historiografia para elaboração dos seus universos 

fictícios. Com base nessas constatações, este texto reflete sobre as formas como a 

indústria de videogames têm visto nesse tipo de saber uma maneira eficaz de reforçar os 

discursos dominantes de uma determinada concepção de história, que serve aos 

propósitos da chamada “globalização cultural”. Para realizar esse exercício de reflexão, 

problematizei minhas próprias experiências com os games Call of Duty: Black Ops 

(TREYARCH, ACTIVISION, 2010) e Wolfenstein: New Order (MACHINEGAMES, 

BETHESDA, 2014). 
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Abstract 

It has drawn attention as video games have appropriated aspects of historical knowledge 

through descriptions of events, concepts and historical contexts worked in 

historiography for the preparation of their fictional universes. Based on these findings, 

this text reflects on the ways in which the video game industry have seen this kind of 

knowledge an effective way to strengthen the dominant discourses of a certain 

conception of history, which serves the purposes of the call "cultural globalization ". To 

perform this exercise of reflection, review my own experiences with the games Call of 

Duty: Black Ops (TREYARCH, ACTIVISION , 2010) and Wolfenstein : New Order ( 

MACHINEGAMES, BETHESDA, 2014). 

 

Keywords: Video Games; Historical narrative; Cultural industry; Cultural 

globalization. 

 

Todo mundo tá revendo... 

O que nunca foi visto. 

Todo mundo tá comprando... 

Os mais vendidos. 

É qualquer nota, 

Qualquer notícia, 

Páginas em branco 

Fotos coloridas... 

Qualquer nova, 

Qualquer notícia, 

Qualquer coisa... 

Que se mova 

É um alvo... 

E ninguém tá salvo. 

 

(Engenheiros do Hawaii, “O Papa é Pop”) 

 

 

O trecho da música “O Papa é Pop”, do grupo Engenheiros do Hawaii, traduz 

um sentimento particular. A canção foi lançada no ano de 1990 e pode ser entendida 

como um retrato das gerações de jovens que se formaram culturalmente a partir daquele 

início de década. Os últimos vinte anos do século XX foram marcados, sobretudo, pela 

evolução das tecnologias digitais da comunicação, pela aceleração da globalização 

cultural, pelo discurso de uma ordem liberal que saía vitoriosa da Guerra Fria após a 

queda do Muro de Berlim, e expandia, naquele momento sem muitas barreiras, um novo 
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modelo de sociedade global que passou a se afirmar de forma cada vez mais forte e, 

para muitos, atrativa. 

A televisão, as comédias românticas do cinema que propagandeavam o estilo de 

vida dos grupos médios norte-americanos, os seriados juvenis dos canais fechados de 

TV a cabo, a estética musical da MTV, a música pop, os cartoons, a disseminação das já 

existentes revistas em quadrinhos, o desejo de se viver o “sonho americano”, a 

popularização doméstica dos computadores, a internet, o poder avassalador dos novos 

formatos de mídia, a disseminação dos videogames... Essas foram algumas influências 

culturais que marcaram esse período e que construíram a imagem de um mundo que 

passou a afirmar um novo tipo de sujeito, menos antagônico ao sistema, mais 

participativo e comprometido com a lógica do capital, diferente das décadas anteriores, 

divididas pela bipolarização política e ideológica da Guerra Fria. A construção dessa 

identidade, embora se desse no interior de universos culturais e sociais específicos, era 

realizada em dimensões globais. E o que a legitimava dia após dia era a determinação da 

lógica do consumo, intensificada, como uma verdadeira condição existencial. 

O recrudescimento desse modelo de capitalismo global, caracterizado 

especialmente pelo poder exercido nas suas redes de comunicação, também passou a se 

justificar no campo das relações produtivas, através de uma nova concepção de trabalho, 

que parecia ser mais branda, menos opressora como nas décadas anteriores. Surge, com 

isso, novas profissões, a ideia do trabalhador autônomo, empreendedor, não mais visto 

como “proletário”, termo aparentemente falido, mas agora um “colaborador” do próprio 

modelo empresarial. Conduzir os trabalhadores na tarefa da elaboração do discurso da 

“globalização cooperativa”, da “cidadania mundial” e da “qualificação tecnológica” era 

condição essencial para garantir o lugar central do consumo em tempos de 

internacionalização da economia.2 

O tecido que reveste esse mundo, aparentemente harmônico e de oportunidades 

que se lançam aos indivíduos, foi urdido, sem dúvidas, pelas tecnologias da 

                                                           
2 Danièle Linhart, socióloga francesa, faz uma excelente discussão sobre as estratégias da economia 

capitalista, a partir dos anos 1990, que elaboraram discursos que apontavam para uma transformação 

definitiva nas relações de trabalho, levando os trabalhadores a patamares participativos na produção. A 

veia crítica da sua obra nos faz entender que essa estratégia serviu mais para recolocar o trabalhador de 

volta no centro da exploração, que recentemente adotou novos formatos e passou a contar com novos 

métodos para submeter uma grande quantidade de indivíduos à serviço do poder do sistema. Embora ela 

tenha se ocupado em debater a situação particular da França, suas reflexões alcançam diversas outras 

realidades, sobretudo devido à natureza cada vez mais globalizada das relações econômicas e culturais. 

Para mais aprofundamentos, ver referência completa: LINHART, Danièle. A Desmedida do Capital. 

Tradução: Wanda Caldeira Brant. 1ª. Edição. São Paulo: Boitempo, 2007. 
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comunicação, que tiveram (e continuam tendo cada vez mais) um papel determinante no 

desenvolvimento dessa visão de mundo. A indústria da tecnologia digital, impulsionada 

pelo crescimento avassalador da rede mundial de computadores, redefiniu os meios 

pelos quais o sujeito poderia se inserir na coletividade social: se conectando. A indústria 

cultural envolveu-se com tudo isso e passou a produzir suas mercadorias em um ritmo 

alucinante, adicionando a elas a marca empresarial transformada em símbolo da 

modernidade, o patrocínio do capital privado, a propaganda que reforça a dependência 

de tudo isso na televisão, nos endereços eletrônicos da web, no e-commerce, no cinema, 

no rádio, nos jogos eletrônicos e em todo lugar. 

O sujeito formado nesse mundo, bombardeado pelas lógicas exageradas do 

consumo, da competição e do individualismo, se tornou, na maioria dos casos, um 

entusiasta do progresso tecnológico, como se este fosse, em última instância, sinônimo 

de evolução social. Uma espécie de um novo positivismo para uma nova era 

tecnológica!  

Hoje, no século XXI, as gerações de adultos que se formaram sob as influências 

culturais dos últimos 25 anos, assistem a episódios sistemáticos de crise desse modelo 

de sociedade que parece sofrer, exatamente, pelo excesso. Excesso de consumo e de 

informação, confundida, frequentemente, com conhecimento. 

Eu me coloco como um desses sujeitos, formado culturalmente no conjunto de 

influências dessa cultura tecnológica ou dessa tecnologia cultural. Refletir sobre esse 

processo de formação das últimas décadas, definidas pela velocidade da mídia e das 

tecnologias da comunicação; problematizar as mensagens que tenho recebido através 

delas, não é mais uma resistência do que é a busca pelo esclarecimento sobre o mundo 

no qual estou profundamente inserido. 

Sendo assim, considerando esse universo que descrevi brevemente, minha 

proposta é refletir sobre as mídias mais marcantes deste século XXI, que são os 

videogames. Talvez, nenhum outro meio de comunicação, mercadoria cultural ou 

produto tecnológico, seja um porta-voz tão completo da globalização cultural como são 

os jogos eletrônicos. É no interior da sua linguagem que um exercício poderoso de 

imersão e interpretação de visões de mundo, concepções de cultura e de sociedade são 

transmitidas, reforçadas e vivenciadas por milhões de jogadores em todo o planeta. 

Alguns gêneros desses jogos, sobretudo aqueles que contam com o maior “poder de 

fogo” da indústria atual, parecem ser os catalisadores de todas essas influências que, 



nº15 
nov-maio  

2017 

5 

direta ou indiretamente, nos lembram da existência de uma ordem global da realidade. 

O poder criativo da informática e da computação gráfica avançada, os principais 

suportes da cultura tecnológica dos nossos dias, fazem dos videogames mídias capazes 

de produzir uma verdadeira intertextualidade entre os mundos virtuais e fictícios por 

eles criados com o mundo do jogador, estabelecendo uma relação com a cultura que 

merece ser investigada. 

Dito isso, é importante ressaltar que minha intenção é discutir os jogos digitais 

na cultura e não como cultura3, uma vez que a preocupação central da análise é tentar 

esclarecer como o sentido narrativo de alguns jogos, compreendido também através da 

experiência do jogador, reforça a ideia de uma globalização cultural que elabora 

determinadas concepções de sociedade pelo exercício da interpretação do passado 

histórico. 

De outra maneira, em uma perspectiva mais diacrônica, é importante considerar 

as particularidades desses jogos enquanto mídia representante de um novo formato de 

indústria cultural e tecnológica, constituída através de marcas empresariais veiculadas 

nas redes globais de comunicação. Isso se torna útil para a compreensão parcial das 

motivações de elaboração e organização de certas abordagens temáticas e ordens 

discursivas empreendidas por alguns gêneros de jogos. 

Definitivamente, os videogames são produtos do que Manuel Castells chamou 

de “sociedade em rede”, que é aquela cujas estruturas sociais são construídas “ao redor 

das redes digitais de comunicação, embora não determinada por elas”. (CASTELLS, 

2015, p.22) Essa caracterização é sugestiva para a interpretação que pretendo elaborar, 

uma vez que a constituição dessas redes comunicativas depende diretamente da 

existência de uma globalização da cultura e das suas linguagens, sendo a da tecnologia 

digital, na qual os videogames nascem, a mais evidente deste século XXI. 

Meu foco, portanto, são as narrativas dos jogos, que não estão resumidas aos 

textos verbais. Além destes, imagens e sons constituem camadas de significados que se 

entrecruzam e produzem sentido na interação com o jogador, que subjetiva um conjunto 

                                                           
3 Essa preocupação é recorrente entre diversos estudiosos da mídia, mas uma polêmica tomou corpo 

quando o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMa, dedicou algumas galerias do seu espaço físico 

para exposições sobre a história e a importância artística dos videogames para a cultura ocidental. O 

trabalho foi encampado pela curadora do Museu, Paola Antonelli. 

<https://moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-games-14-in-the-collection-for-starters/> 
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de mensagens alcançadas através do ato de jogar. É uma narrativa hipermidiática4, que 

une fundamentos complexos da linguagem computacional da programação com um 

conjunto de informações que se desenrola em descrições, relatos e abordagens de temas 

sociais que atraem a atenção dos jogadores. 

É interessante ressaltar, para os propósitos deste texto, que os temas históricos 

são frequentemente requisitados pela indústria e pelas comunidades de jogadores, e é 

isso que tem chamado a minha atenção. Desacreditando da natureza dos jogos como 

inofensivos “brinquedos eletrônicos”, as principais perguntas que surgem neste 

momento são: a que serve essa história hipermidiática dos games? Por que há um forte 

interesse pelos temas históricos nesse tipo de mídia? Como a narrativa histórica dos 

jogos pode ser interpretada a partir do seu conjunto de influências externas e do próprio 

movimento interno da sua linguagem? 

Tentarei responder, pelo menos parcialmente, a essas perguntas no mesmo 

tempo em que formalizarei uma descrição mais clara de como essa narrativa histórica 

dos games está comprometida com a construção de uma visão global da cultura e da 

sociedade, tendo como referência o modelo social norte-americano, que foi hegemônico 

na constituição dessa globalização tecnológica e cultural que venho tentando descrever 

até aqui. 

Isso não significa que essas narrativas pretensamente homogêneas não sofram 

com nenhum tipo de resistência em universos sociais específicos, como mostrarei a 

respeito de algumas recepções problemáticas de certos tipos de jogos em nações que 

disputam outros tipos de narrativas na construção de suas memórias históricas. Também 

não quero cometer a generalização e o equívoco, pelo qual jogadores experientes e 

críticos especializados jamais me perdoariam, de afirmar que todos os jogos de 

videogame produzem essas narrativas globais de afirmação de determinados modelos. É 

importante frisar que a complexidade das narrativas dos jogos está nos formatos que 

elas assumem de acordo com o gênero do gameplay5. Um “jogo de interpretação de 

                                                           
4 A noção de “hipermídia” resulta da junção do conceito original de “hipertexto” com o de “multimídia”, 

noções fundamentais das narrativas informatizadas. Um excelente trabalho sobre o assunto é o de Janet 

Murray, que uniu suas formações nas áreas da programação computacional com a literatura clássica para 

analisar a constituição das narrativas digitais do ciberespaço. Ver referência completa: MURRAY, Janet. 

Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. Tradução: Elissa Khoury Daher. 1ª. Edição. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2003. 

5 Gameplay é um termo comum entre desenvolvedores, jogadores e críticos de jogos. Trata-se da maneira 

como o jogo constrói sua “jogabilidade” inserida em uma arquitetura ou estrutura, também chamada por 

alguns meios de “mecânica”. Em outras palavras, se refere às formas de como se joga determinado tipo de 

jogo de acordo com seu estilo e/ou gênero. 
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papéis” (RPG – Role Playing Game) ou de “estratégia em tempo real” (RTS – Real 

Time Strategy), por exemplo, difere muito dos “jogos de tiro em primeira pessoa” (FPS 

– First Person Shooter). Esses modelos de games possuem formatos narrativos muito 

distintos, o que possibilita a construção de conteúdos também diferentes. Nessa 

diversidade, é relevante afirmar que existem os jogos que trazem mensagens críticas, 

que representam um “contra discurso” ao que está estabelecido. Afinal de contas, não há 

modelo tão sólido que não possua suas brechas! 

Neste texto enfatizarei alguns jogos pertencentes ao gênero FPS6, especialmente 

os de grande sucesso comercial que abordam temáticas relacionadas à geopolítica 

internacional do século XX, evidenciando conflitos bélicos e disputas entre Estados 

através de referências a acontecimentos históricos como a Segunda Guerra Mundial e a 

contextos de tensão política, como a Guerra Fria. 

Esse gênero é um dos mais apelativos no sentido de imposição de interpretações 

dos acontecimentos históricos e afirmação de concepções de sociedade, no mesmo 

tempo em que seu sucesso econômico é surpreendente e o alcance mundial de sua 

política de marketing coloca em evidência o poder comunicativo da indústria que 

financia seus processos criativos. Parece-me, considerando essas características, que 

essas franquias de jogos, surgidas em sua maioria nos anos 2000, reverberam a lógica 

do modelo que foi forjado nas últimas décadas, num momento de “virada” do 

capitalismo em direção à dominação mundial. 

Desse ponto de vista, apelar para temas históricos tem sido uma estratégia usada 

pela indústria de videogames de bastante sucesso, considerando que a compreensão da 

realidade passa pela construção da memória histórica. Sendo assim, interpretar o 

passado envolvendo o discurso de autoridade da historiografia com a ficção tem sido 

uma forma de servir às questões contemporâneas. Entretanto, não é o maior interesse 

deste trabalho verificar distorções ou reproduções acertadas dos conteúdos 

historiográficos ali referenciados, mas, ao contrário, perceber como a ficção dos 

videogames, com todos os recursos acessados por sua linguagem, são capazes de 

elaborar narrativas históricas que têm impacto notável na cultura. 

 

                                                           
6 Os FPS são jogos mais rápidos, dinâmicos e que inserem o jogador no seu universo assumindo o papel 

de um soldado (ou um atirador de outra natureza) através de uma câmera posicionada em primeira pessoa, 

de modo que apenas as mãos e as armas estejam visíveis na tela com o campo de visão sendo controlado 

pelo joystick/controller ou pelo teclado e mouse. 
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No tópico a seguir irei comentar sobre minhas experiências pessoais com os 

games Call of Duty: Black Ops (Treyarch, Activision, 2010) e Wolfenstein: New Order 

(MachineGames, Bethesda Softworks, 2014). Procurei fazer dessa experiência um 

campo de reflexão sobre o que os videogames têm se esforçado para nos dizer, no 

século XXI, sobre cultura, sociedade e história. 

 

Matei Fidel Castro e perdi a Guerra: na alegria ou na tristeza, o jogador é U.S.A. 

 

Imediatamente, convido o leitor a visualizar duas cenas de minha própria 

experiência de jogador em Call of Duty: Black Ops. 

 

 

Figura 1. Cena do jogo Call of Duty: Black Ops em que o líder cubano Fidel Castro, usando uma prostituta como 

“escudo humano”, está sob a mira da minha arma. 

 

 

Figura 2. Missão cumprida! O tiro foi certeiro! 
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Eu jogo videogames há muitos anos e um dos mais significativos incômodos em 

ter que realizar alguma ação que me era exigida como elemento obrigatório do próprio 

jogo está relacionado às imagens acima. Não que eu seja defensor do modelo social 

cubano ou nutra alguma simpatia por Fidel Castro, mas é que o “eu” historiador se 

confrontou com o “eu” jogador e produziu o efeito reflexivo de estar sendo obrigado a 

interpretar os acontecimentos históricos de uma única forma, como se não houvesse 

outra possibilidade de interpretação. O ato de jogar videogame, em muitos casos, 

funciona como um poderoso ato de interpretar!  

A cena faz parte das operações secretas e clandestinas, organizadas pela CIA, e 

minha missão, no game, era assassinar Fidel Castro7 durante a invasão à Baía dos 

Porcos, em 1961. A trama que está por trás disso tudo seria o suposto envolvimento do 

líder cubano com o terrorista russo, Nikita Dragovich, no roubo de uma poderosa 

tecnologia nuclear desenvolvida por cientistas nazistas alemães durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

O jogo aqui, como se pode perceber, não é apenas com fatos e personagens 

históricos, mas também com as temporalidades. Dois níveis de historicidades são 

construídos no game e os Estados Unidos combatem, ao mesmo tempo, os nazistas 

alemães e os russos soviéticos, juntos, diante do jogador, como se fossem as mesmas 

raízes de um único mal. 

A visão norte-americana do personagem Alex Mason, controlado pelo jogador, 

se transforma na dele próprio, sobretudo quando os cenários foram construídos de 

maneira a entender que os inimigos estão associados a ideias, ideologias e concepções 

políticas que precisam ser, de acordo com o sentido estabelecido na narrativa do jogo, 

combatidas. Na própria cena da invasão ao esconderijo de Fidel Castro, o jogador se 

depara com objetos decorativos colocados ali para dar sentido a tudo isso, como mostra 

a imagem abaixo: 

 

                                                           
7 Durante o jogo, posteriormente seria descoberto o fato do homem assassinado não se tratar do líder 

Fidel Castro, mas de um “dublê” que tinha sido colocado sob mira dos soldados americanos como uma 

forma estratégica de enganar os adversários de Cuba e dar tempo para a fuga do real Fidel. Embora esse 

fato tenha toda importância do ponto de vista diegético, não muda absolutamente nada nas intenções da 

investigação proposta. 
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Figura 3. Ao invadir o esconderijo de Fidel Castro, me deparei com um quadro emoldurado de Lenin, em uma 

posição que lembra um altar de adoração religiosa, colocado ali para denunciar a vinculação do líder cubano com os 

propósitos do socialismo russo. 

O retrato de Lenin na “casa” de Fidel Castro é interessante em mais de um 

sentido. Primeiramente, chama atenção o nível de detalhe que os produtores do jogo 

alcançaram para cristalizar uma ideia que pode ser percebida metaforicamente pelo 

campo visual. Entretanto, os jogadores mais desatentos ou aqueles preocupados apenas 

com o tiroteio que o jogo promove (e é por essa razão que ele vende tanto!), passam 

despercebidos por um cenário que é simbolicamente rico. Depois, é relevante notar que 

mais um sentido de historicidade é construído aqui, principalmente se considerarmos 

que Lenin, que liderou a Revolução de 1917, não era mais referência para cumprimento 

do planejamento do Estado socialista em 1961, mas estava ali como símbolo 

revolucionário. Como se pode perceber, sucessivas camadas de tempo são construídas 

no sentido narrativo elaborado pelo game e são alcançadas, ou mesmo vivenciadas, pelo 

jogador. 8 

Interessante notar que mesmo Black Ops objetivando representar a década de 

1960 e os episódios da Guerra Fria, há todo o trabalho de se recuar no tempo, através de 

memórias de soldados, ao contexto da Segunda Guerra Mundial e mesmo antes, 

estabelecendo uma interpretação bastante generalizada de vários tempos históricos, 

conduzindo o jogador a uma única interpretação possível. Fazendo da visão norte-

americana dos acontecimentos a do próprio jogador, que consciente ou 

                                                           
8 Estou me apropriando da noção de “tempo histórico” pensada por Reinhart Koselleck, notadamente em 

sua obra “Futuro Passado”. De acordo com esse historiador alemão, o tempo histórico ou a temporalidade 

são construções culturais contemporâneas realizadas a partir da linguagem que dá sentido ao tempo 

presente. Tal linguagem pode ser a dos próprios meios de comunicação ou da arte, que quando falam do 

passado o fazem totalmente influenciados pelo seu próprio tempo. Em outras reflexões, Koselleck 

considera que o tempo histórico nasce na tensão existente entre o “espaço de experiência” (passado) e o 

“horizonte de expectativa” (futuro). Para maiores detalhes ver: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: 

contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira. 

1ª. Edição. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006. 
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inconscientemente amplia tal visão para uma perspectiva global e geral. Em outras 

palavras, a narrativa do jogo se esforça para enfatizar o processo de construção dos 

Estados Unidos como principal potência do planeta, rememorando suas intervenções na 

Segunda Guerra e sua atuação na Guerra Fria. O jogador, mergulhado nesse universo, 

carrega para o presente, seu próprio tempo, o conjunto de significados ali elaborados em 

forma de entretenimento digital. Ele está convicto sobre quem foram seus inimigos e 

sobre qual modelo de sociedade que lhe convém aceitar. 

Call of Duty: Black Ops apresenta uma ficção capaz de implodir a áurea de 

inocência que os jogos podem falsamente exibir. Um jogo como esse é tão carregado de 

empregos ideológicos e fragmentos da memória histórica construída socialmente nas 

últimas décadas, que os incômodos não ficaram apenas restritos à minha experiência. É 

interessante destacar que o game foi proibido de circular na Alemanha, de acordo com 

as leis culturais do país. 

Segundo a Activision, detentora dos direitos do jogo, o governo alemão elencou 

algumas razões para essa medida drástica, como a presença de cenas de tortura, a 

frequente veiculação de símbolos nazistas no tempo do jogo, o reforço da imagem da 

Alemanha como um país naturalmente violento e até a presença da música Sympathy for 

the Devil, dos Rolling Stones, foi questionada. Polêmicas à parte (e muitos jogadores 

alemães ficaram frustrados com a situação), fica visível que no caminho que a 

Alemanha tem adotado de contornar todos os desafios contemporâneos carregando nas 

costas o peso da culpa do nazismo, um game como esse não poderia entrar ileso nas 

casas de milhares de jogadores alemães.9 

Esse episódio envolvendo o game Call of Duty: Black Ops e as leis culturais da 

Alemanha é interessante para se perceber um campo de disputas de narrativas em torno 

da memória histórica sobre o século XX, de modo que a ficção do jogo é considerada 

como algo muito além do seu disfarce de “brinquedo eletrônico”. Isso também permite 

uma ressalva importante no entendimento acerca da globalização cultural, 

demonstrando que as visões hegemônicas não são absolutas e o poder da comunicação 

praticado nas mídias digitais possibilita interconexões entre as culturas de vários países, 

mas não consegue instaurar uma visão única da história. Essa realidade ajuda a 

                                                           
9 O caso repercutiu bastante na crítica especializada, especialmente nos espaços da web, que dominam na 

disseminação da informação sobre jogos eletrônicos e na sociabilidade entre jogadores. Uma das matérias 

mais repercutidas pode ser lida no portal GameRant. O endereço para acesso é: 

<http://gamerant.com/call-of-duty-black-ops-banned-germany-censored-pen-49626/> 

http://gamerant.com/call-of-duty-black-ops-banned-germany-censored-pen-49626/
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esclarecer a interpretação de que a imposição de uma cultura global e cosmopolita, 

afirmada através da figura desfocada do “cidadão do mundo”, é uma idealização 

entusiasmada daqueles que acreditam que os nacionalismos e os traços da cultural local 

foram totalmente exterminados em nome da era global das tecnologias digitais da 

comunicação.10 

Outro caso semelhante de polêmica internacional envolvendo videogames se deu 

recentemente, em 2013, no lançamento de mais um jogo de guerras militares. Dessa 

vez, a polêmica foi em torno do game Battlefield 4, lançado pela Electronic Arts. A 

situação agora envolvia a China, que determinou, via Ministério da Cultura, a proibição 

total do jogo após o lançamento do conteúdo adicional (DLC – Downlodable Content) 

que recebeu o título de China Rising. A razão da proibição é bastante curiosa: o governo 

alegou questão de “segurança nacional”, uma vez que o enredo do game apresentava a 

existência de uma conspiração de setores chineses opositores do próprio governo que 

planejavam um golpe de Estado. A medida repercutiu bastante entre os jogadores, 

sobretudo porque o governo determinou, por força de decreto, que aqueles que tivessem 

instalado o jogo antes da outorga da nova lei, tinham que deletar seu conteúdo num 

prazo máximo de 24 horas.11 

É relevante notar, no caso das séries de jogos de guerras militares, das quais Call 

of Duty e Battlefield são os dois principais representantes, uma conexão íntima nesse 

tipo de jogo entre a ficção e a a verossimilhança do que se convenciona chamar de 

realidade social. Aqui é possível perceber claramente as maneiras de um meio de 

comunicação de ampla penetração na cultura utilizar, sem nenhum tipo de 

constrangimento, o que a historiografia profissional e as instituições políticas tratam 

como os pontos mais sensíveis do que podemos chamar de “cultura histórica”. É a partir 

dessa tensão que os videogames precisam ser inseridos na ordem social da qual eles 

                                                           
10 Em “O Poder da Comunicação”, Manuel Castells combate as visões que associam a vitória da 

globalização cultural ao fim das culturas locais. Em grande medida, sua reflexão endossa um conceito que 

ele já vem defendendo há um tempo, em outras obras, de “sociedade em rede”, que se caracteriza, dentre 

outros aspectos, pela criação de estruturas globais de comunicação que não promovem a convergência das 

culturas por excelência, mas muitas vezes sua fragmentação. Percebe-se que sua crítica é direcionada para 

alguns teóricos das mídias que falam numa homogeneização cultural global e inquestionável possibilitada 

pelas tecnologias digitais e pela internet. CASTELLS, Manuel. O poder na sociedade em rede. In: 

_______. O Poder da Comunicação. Tradução: Vera Lúcia Mello Joscelyne. 1ª. Edição. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2015. pp.57-99 
11 Um dos portais da crítica especializada, a Imagine Games Network – IGN, detalhou a matéria que a 

própria produtora do game não quis comentar com profundidade. 

<http://www.ign.com/articles/2013/12/27/battlefield-4-banned-in-china-over-controversial-dlc> 

http://www.ign.com/articles/2013/12/27/battlefield-4-banned-in-china-over-controversial-dlc
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pertencem e a qual eles servem, muitas vezes, como “porta-vozes” de visões de mundo 

que se pretendem hegemônicas. 

Outra experiência pessoal que se estabeleceu num sentido interessante de 

reflexão se deu com o título Wolfenstein: New Order, lançado em 2014 pela 

MachineGames e distribuído pela Bethesda Softworks, estúdio conhecido por produzir 

narrativas complexas para seus jogos.  

Wolfenstein realiza exatamente o exercício interpretativo de elaborar uma 

perspectiva de futuro com base no conjunto das experiências do passado, dinâmica de 

interpretação cultural da realidade que permite a construção de um tempo histórico no 

presente. Seu enredo fictício apresenta uma realidade alternativa, ambientada na década 

de 1960, com os alemães no controle da geopolítica internacional após terem vencido a 

Segunda Guerra Mundial. A imersão promovida pelo jogo conecta o jogador com as 

motivações do soldado militar norte-americano, o Capitão Blazkowicz, que acorda de 

um estado de coma após ter sido gravemente ferido nos conflitos da Segunda Guerra e 

mais de uma década depois é surpreendido com a vitória alemã e a frustração de ter sua 

visão de mundo totalmente distorcida. 

Fica evidente que há uma forte motivação literária em Wolfenstein, 

especificamente a inspiração na literatura distópica do século XX, que imaginou 

sociedades autoritárias agindo contra a própria concepção de humanidade, como aquelas 

produzidas nas obras mais famosas de Aldous Huxley e George Orwell. Mas 

independente disso, a crítica do game promove algo além de uma denúncia reforçada do 

nazismo que aparece em forma de distopia: a experiência do jogador com a cultura 

histórica e as formas de interpretação das temporalidades construídas na linguagem do 

gameplay ganham contornos diferentes daqueles percebidos em Call of Duty: Black 

Ops. 

Em primeiro lugar, chama atenção o conjunto de elementos capazes de narrar, 

em sentidos e profundidades distintas, aquele universo para o jogador. Diálogos entre 

personagens exibidos em cutscenes12, cenários, informações retiradas de cartas, diários, 

                                                           
12“Cutscene” é um pequeno trecho fílmico bastante comum em jogos eletrônicos. Sua função é 

desenrolar pontos importantes da narrativa estabelecendo elos de ligação entre o que o jogador realizou 

até certo momento da trama e o que o conduzirá posteriormente. Na verdade, se trata da inserção de um 

recurso do cinema como forma de dar ritmo e fluidez ao enredo de um jogo, que por vezes pode se tornar 

muito confuso por depender das ações dos jogadores. É importante ressaltar que a indústria e a crítica 

especializada debatem a utilidade e a validade da cutscene como recurso a ser usado em jogos eletrônicos. 

Algumas empresas, especializadas em jogos mais complexos, advogam pelo fim da cutscene como uma 

forma de reforçar a identidade do jogo eletrônico como algo diferente de outras mídias. 
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jornais, cartazes e principalmente das memórias de personagens centrais, como as do 

próprio capitão Blazkowicz, são alguns desses recursos capazes de informar e orientar o 

player no mundo do game. 

Outro ponto importante de se notar é que em Wolfenstein a construção da 

historicidade na linguagem do game não se dá pela representação e descrição de 

acontecimentos históricos como foi visto em Black Ops, mas se constitui de uma forma 

mais dramática a partir da construção dos seus personagens, que possuem maior 

complexidade psicológica, contribuindo assim para uma subjetivação das emoções 

trabalhadas no game frente ao desenrolar da história. A vida trágica do Capitão 

Blazkowicz é, em grande medida, sentida pelo jogador, que assume sua visão de mundo 

e a reforça no combate contra o pesadelo nazista. 

A ficção projeta na década de 1960 o futuro que havia sido desejado pelo Reich 

alemão, ou seja, a construção de um império que conduzia o mundo a partir da fusão de 

valores morais tradicionais, a aplicação prática das teorias raciais que permitiam as 

descabidas concepções de uma “raça pura”, e principalmente a associação do progresso 

com a ciência e alta tecnologia colocadas a serviço dos ideais de um Estado autoritário e 

extremamente violento. 

Nesse sentido, o game não apresenta um universo totalmente inédito para o 

jogador, mas substitui, muitas vezes, uma nação por outra na abordagem de eventos já 

conhecidos na história, como na imagem abaixo, retirada de uma cena onde o jogador 

pode encontrar, caso ele seja mais atento e curioso, recortes de jornais emoldurados e 

orgulhosos da conquista espacial empreendida pela Alemanha e não por Estados Unidos 

e União Soviética, como conhecemos. 
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Figura 4. O jogo está repleto de informações interessantes à análise mais minuciosa. O título da manchete, em 

alemão, anuncia: “Homem alemão pisa na Lua!”. 

 

A década de 1960, especialmente os eventos compreendidos entre 1961-68, no 

mundo do game, não apresenta nem mesmo uma outra Guerra Fria, mas uma vitória 

total dos alemães, demonstrando a superioridade bélica, tecnológica e principalmente 

científica que foi capaz de subjugar todas as outras nações. Era o anúncio da vitória do 

Terceiro Reich e toda sua violência na condução de uma “nova ordem” anunciada no 

subtítulo do game. 

Um dos pontos mais destacados da narrativa é o tema da ciência experimental do 

nazismo, que na ficção ultrapassou até os sonhos mais lunáticos de Mengele, o famoso 

“anjo da morte” da medicina. Os maiores horrores vividos pelo jogador estão 

relacionados a experimentos realizados com seres humanos, chegando ao exagero 

máximo de ter se desenvolvido a tecnologia capaz de remover cérebros e implantá-los 

em robôs gigantes que serviam como poderosas ferramentas do Estado na realização da 

vigilância dos campos de concentração, que se multiplicaram significativamente, e 

também no trabalho braçal em grandes construções. Um ideal anti-humanitário de 

sociedade, uma indústria do extermínio de todos os sentimentos que faz o jogador 

pensar que tudo o que os judeus sofreram no Holocausto não poderia chegar nem 

próximo do que o mundo teria vivenciado caso os alemães tivessem vencido a Segunda 

Guerra. 

Além de explorar uma vasta economia de significados históricos nos espaços 

interiores, o mesmo é feito com as grandes paisagens, aquelas que são feitas para 

chamar a atenção imediata do jogador, que obrigatoriamente é levado a entrar em 

contato com determinadas imagens carregadas de sentidos metafóricos. 
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As cores dos ambientes frequentados pelos jogadores são predominantemente 

vermelhas com tonalidades acinzentadas, lembrando o pano de fundo visual dos 

símbolos nazistas. Quando a visão do jogador se encontra com algum cenário 

panorâmico das cidades alemãs ou austríacas, o que se destaca na paisagem são as 

formas arquitetônicas que representam a utopia de Hitler em construir um mundo 

governado por cidades que combinassem as formas clássicas da cultura ocidental com o 

significado da tecnologia e do progresso.  

 

 

Figura 5. Cena da chegada do Capitão Blazkowicz à capital do império nazista, a cidade de Berlim. A frase que 

aparece na tela, dita pelo personagem, "esta é a verdade dos nazistas", contracena com a concepção estética defendida 

nos projetos arquitetônicos de Hitler. 

 

Figura 6. Girando a câmera para a esquerda, na sequência da cena anterior, o jogador, já imerso na ambientação em 

primeira pessoa, visualiza uma espécie de triunfo que lembra os da Antiguidade Romana. Metaforicamente, essa 

imagem simboliza a vitória nazista. 

As imagens acima são exemplos do que o jogo apresenta visualmente durante 

todos os seus capítulos, reforçando assim a intenção geral da trama, que é provocar no 

jogador o estranhamento de estar vivendo em uma realidade fictícia que, caso tivesse 

existido, significaria a derrota das atuais poderosas nações ocidentais. E não só isso: 

simbolizaria a morte de um tipo de indivíduo, habituado ao discurso da “sociedade 
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livre” e o nascimento de outro, sufocado por um Estado usurpador de todas as vontades 

pessoais.  

Se a história de Blazkowicz fosse lida nas páginas de um romance, por mais que 

ela causasse estranhamento e afetação no leitor, haveria sempre um distanciamento 

entre o “eu” leitor e o “ele” personagem, mesmo que uma imersão bastante profunda 

resultasse dessa relação. Mas controlar as ações desse personagem e assumir sua visão, 

em primeira pessoa, é parte de uma experiência interativa capaz de fundir as pessoas 

gramaticais colocadas em jogo, o “eu” e o “ele”, constituindo uma vivência particular e 

uma profunda identificação cultural com a narrativa hegemônica, repleta de motivações 

externas à ficção, que conduz o jogador.13 

O exercício realizado com Wolfenstein me chamou atenção pelas possibilidades 

de empreendimento de uma abordagem também sincrônica, ou seja, interna, me 

confrontando com a própria linguagem do game. Nesse tipo de análise, os métodos da 

historiografia não são suficientes, sendo necessário dialogar cada vez mais com áreas 

como a semiótica. Até porque esse campo de investigação tem se preocupado bem mais 

com os videogames enquanto objetos de estudo do que a historiografia. Segundo uma 

referência importante na área, Lucia Santaella, os videogames são as mais complexas 

mídias da contemporaneidade porque eles resultam do entrecruzamento de várias outras, 

constituindo com isso um campo híbrido de linguagens que necessita de estudos cada 

vez mais profundos.14 

Os jogos eletrônicos, sem dúvidas, são marcados por uma “hibridização dos 

signos” possibilitada de maneira marcante devido a linguagem computacional que lhe 

origina. Inclusive, é essa linguagem que permite os jogos digitais constituírem 

narrativas sobrepostas, organizadas muitas vezes de forma não cronológica, inserindo a 

                                                           
13 A minha insistência em destacar o papel que o jogador ocupa na elaboração e na prática da narrativa do 

game é, na verdade, a particularização dos jogos eletrônicos entendidos enquanto mídia, já que o poder de 

comunicação dos videogames é realizado de maneira bastante diferente de outros meios. A maior 

contribuição de estudos sobre esse assunto está nos debates das ciências cognitivas, especialmente na 

linguística cognitiva e na neurociência. Por se tratar de um estudo complexo sobre um meio de 

comunicação, há o interesse de refletir sobre como nosso cérebro recebe e processa as mensagens 

transmitidas. Esse tipo de produção dialoga lateralmente com meus questionamentos sobre os jogos, mas 

não neste texto, que é mais voltado para uma leitura de determinados jogos à luz do processo social. 

Menciono trabalhos importantes e indispensáveis sobre o assunto: GEE, James Paul. What video games 

have to teach us about learning and literacy. Palgrave Macmillan: New York, 2007. E também: 

JOHNSON, Steven. Tudo que é ruim é bom para você: como os games e a TV nos tornam mais 

inteligentes. Tradução: Sérgio Góes. 1ª. Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
14 SANTAELLA, Lucia. Os paroxismos da auto-referencialidade nos games. In: ________. Mapa do 

Jogo: a diversidade cultural dos games. In: SANTAELLA, Lucia. FEITOZA, Mirna. 1ª. Edição. São 

Paulo: Cengage Learning, 2009. pp. 51-66. 
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narrativa histórica no universo da hipermídia. É essa “história hipermidiática” dos 

games que tem possibilitado, à margem das preocupações dos historiadores, popularizar 

representações do conhecimento histórico em proporções jamais vistas, considerando 

que muitos jogos comerciais de grande sucesso carregam consigo temáticas históricas e 

versões do passado que chegam às mãos e ao conhecimento de milhões de jogadores no 

mundo inteiro em tempos cada vez mais curtos.15 

Toda essa força simbólica da linguagem dos videogames, quando se encontra 

com as ações realizadas pelos jogadores, impacta a própria experiência do ato de jogar 

de forma bastante peculiar. Essa afirmação se aproxima das reflexões de um historiador 

alemão chamado Tobias Winnerling, um dos poucos que se interessam atualmente por 

estudar os videogames como objeto da reflexão historiográfica. Em um texto onde 

aborda a forma como os jogos eletrônicos organizados em séries criam elementos 

próprios da sua estrutura para organizar a temporalidade na qual se insere o jogador, 

Winnerling defende a ideia de uma “affective historicity”, ou seja, uma “historicidade 

afetiva” elaborada na linguagem própria dos jogos seriados que representam temas 

históricos em suas ficções.16 

Em outras palavras, está se afirmando que não é a reprodução sequencial dos 

fatos históricos representados em certos videogames que irá construir uma narrativa 

histórica da qual o jogador participará, mas algo além disso e mais profundo, como o 

tempo histórico entendido como resultado da interpretação e percepção desses fatos no 

nível da cultura, num sentido que consiga elucidar os caminhos do presente. 

Tudo isso faz parte do mundo de Wolfenstein: New Order, especialmente no que 

diz respeito à forma como o jogador não apenas lê, mas pratica os próprios elementos 

históricos colocados no enredo. Aqui, assim como foi comentado a respeito de Call of 

Duty: Black Ops, o ato de jogar também pode ser entendido como o ato de interpretar, 

no momento da ação, o conjunto de significados que está sendo operado na tela. 

 

                                                           
15 Essa preocupação com a popularização de narrativas históricas, seja por meio da ficção ou através de 

outros tipos de narrativas, tem sido evidenciada pela public history, campo de investigação que tem 

ganhado notoriedade em países como Inglaterra e Estados Unidos. Embora esse não seja o campo no qual 

eu me insiro centralmente, reconheço que os diálogos são importantes, sobretudo, pelo debate de 

conceitos como “consciência histórica”. No Brasil, a história pública tem crescido em algumas 

universidades importantes. Um livro que apresenta bem a questão colocada por pesquisadores brasileiros 

é: ALMEIDA, Juniele Rabêlo de & ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (Orgs). Introdução à História 

Pública. 1ª. Edição. São Paulo: Letra e Voz, 2011. 
16 A referência completa do texto é: WINNERLING, Tobias. The Eternal Recurrence of All Bits: how 

historicizing video game series transform factual history into affective historicity. Eludamos. Journal for 

Computer Game Culture. 2014; 8 (1), pp. 151-170. Disponível no endereço: http://www.eludamos.org 
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Videogame é coisa séria: Call of Duty, Wolfenstein e a dimensão tecnológica do 

“american way of life” 

 

Call of Duty: Black Ops (2010) e Wolfenstein: New Order (2014) são bons 

exemplos para demonstração de como os videogames, enquanto mídia tecnológica 

digital, têm reforçado a lógica da globalização cultural através das relações de poder 

exercidas nos meios de comunicação. Mesmo mantendo diferenças claras nas suas 

propostas de narrativas, esses jogos trabalham com o imaginário da Guerra Fria criando 

ficções que produzem sentidos capazes de traduzir, através de metáforas17 diversas, as 

tensões sociais e políticas que têm servido a uma perspectiva que se pretende universal 

da história, cultura e sociedade.  

A própria forma como a indústria de jogos é composta reforça essa ideia. É 

interessante notar que, diferente de outras mídias como cinema e televisão, além de 

manifestações artísticas como o teatro, os videogames não possuem um segmento 

“autoral” na produção dos jogos. Esta é sempre atribuída ao trabalho de empresas, os 

estúdios desenvolvedores de games. Por trás desses grupos, que são formados por 

centenas de profissionais de formações diversificadas, estão as distribuidoras 

comerciais, as famosas publishers. Sendo assim, há um ocultamento dos sujeitos que 

participam da criação, restando apenas a marca empresarial.18 

Essa lógica essencialmente industrial e mercadológica também contribui para a 

ausência de algumas particularidades nos videogames comerciais de grande 

repercussão, como traços culturais, regionais ou engajamentos políticos que podem ser 

                                                           
17 Várias vezes eu mencionei a “metáfora” como sendo o elo de ligação entre o enredo do game e a 

compreensão ou percepção do jogador. Considerar essa figura de linguagem como fundamental para a 

elaboração da narrativa histórica propriamente dita, profissional e historiográfica, foi um trabalho 

realizado na década de 1970 pelo teórico Hayden White. No caso das narrativas históricas dos jogos 

eletrônicos, devemos também considerar que as metáforas não se limitam ao campo verbal da escrita, 

espaço por excelência do texto histórico, mas também ao visual e ao sonoro, já que se trata de um meio 

digital interativo característico da hipermídia e, portanto, coloca em prática processos sígnicos bastante 

híbridos. Ver discussão mencionada em: WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica 

da cultura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 
18 Os exemplos raros de nomes de diretores criativos de jogos que aparecem como responsáveis pela obra 

são consagrados na indústria e são verdadeiramente interessantes, sobretudo por suas atuações no meio e 

por seus posicionamentos políticos e formação cultural. São nomes como o dos diretores japoneses 

Shigeru Miyamoto, criador das séries de jogos Mario Bros e Legend of Zelda, pertencentes à Nintendo; e 

Hideo Kojima, que é o idealizador de uma das mais longas séries de jogos eletrônicos, Metal Gear, 

pertencente à Konami. Finalmente, cito o nome de Ken Levine, idealizador da série de jogos Bioshock, 

produzido pela Irrational Games e distribuído pela 2K Games. O nome de Levine é particularmente 

importante pela complexidade cultural que seus jogos alcançaram, fazendo muitos críticos adjetivarem-

nos como “jogos cults” e pelo fato de Bioshock estar sendo analisado na minha tese de doutorado. 
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percebidos mais claramente em outros meios de comunicação. Geralmente, os temas, os 

conteúdos, os cenários, ou seja, o universo em geral do game, representa o discurso 

macroscópico e homogêneo da globalização. O sentido geral atribuído ao discurso 

produzido no interior de um jogo eletrônico é, em grande medida, o sentido idealizado 

de uma “civilização ocidental” que adotou o inglês como língua universal e possui a 

marca das questões políticas que interessam às potências do século XXI.  

Analisar os videogames com as preocupações expostas aqui, no confronto com o 

processo e a dinâmica da sociedade, pode ser uma tarefa entendida como a continuação 

do que Raymond Williams sugeriu há quase três décadas para os acadêmicos que 

empreendiam seus esforços no campo dos chamados Estudos Culturais. Em 1989, no 

seu “Políticas do Modernismo”19, esse teórico realizou algumas reflexões relevantes 

sobre as novas formas de reprodução da lógica capitalista através do que a cultura do 

consumo tecnológico poderia promover. Naquele período, sua crítica girava em torno da 

radioteledifusão, especialmente do surgimento de grandes grupos privados em torno dos 

provedores de TV a cabo, que passariam a empreender, em larga escala, as faces de um 

capitalismo agressivo escamoteado na ideia de uma “tecnologia inevitável” entendida 

como produto de um sistema excludente, mas que ao mesmo tempo transmitia a 

sensação falsa de que um número maior de pessoas estava sendo incluído nas fileiras do 

consumo. 

A reflexão de Williams em torno das mercadorias culturais da indústria 

contemporânea não teve como alvo, obviamente, os produtos das telecomunicações, 

sobretudo a rede mundial de computadores e as mídias digitais mais recentes, como os 

videogames, que nasceram no que Pierre Lévy chamou de “ciberespaço”, que é o lugar 

virtual de relações sociais reais no universo da “cibercultura”20. No entanto, a 

preocupação mais ampla de Williams, isto é, a de tentar revelar o que existe por trás dos 

meios de comunicação populares da época contemporânea, ainda permanece.  

Se algumas respostas nesse sentido já foram dadas no campo da historiografia 

por trabalhos voltados para o estudo da relação entre a história e mídias como cinema, 

rádio e televisão, por outro lado, ainda há muito a se fazer com os meios produtores de 

grandes ficções populares. O que torna o trabalho com os jogos eletrônicos mais 

                                                           
19 Ver referência completa: WILLIAMS, Raymond. Política do modernismo: contra os novos 

conformistas. Tradução: André Glaser. 1ª. Edição. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 
20 O capítulo da obra de Lévy que se destina a discutir precisamente a noção de “ciberespaço” é: LÉVY, 

Pierre. O Ciberespaço ou a virtualização da comunicação. In: ______. Cibercultura. Tradução: Carlos 

Irineu da Costa. 1ª. Edição. São Paulo, Ed.34, 1999. pp. 87-110.  
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complexo é o fato deles terem sua própria estrutura midiática vista como um elemento 

do progresso tecnológico a serviço do capitalismo global, pois mesmo que existam 

jogos “especiais” por se tornarem brechas que instauram a crítica, o historiador olha 

com certa desconfiança para essas mídias que carregam mensagens que reafirmam a 

lógica global e a propaganda do projeto capitalista para o século XXI.21 É o caso, 

principalmente, do gênero de jogos de guerras militares que recortei como alvo das 

reflexões deste texto. Assassinar Fidel Castro em Call of Duty: Black Ops não se trata 

de uma escolha do jogador, mas de uma determinação causal da história que se quer 

contar. 

É óbvio que essa tendência de reproduzir uma visão global da história e da 

cultura está disseminada, hoje, em todo mecanismo de produção e transmissão cultural 

de significados, o que envolve praticamente todos os meios de comunicação 

contemporâneos, mas tenho percebido que devido à natureza essencialmente 

tecnológica e computacional dos jogos digitais, isso tem se imposto de um modo bem 

mais incisivo. Não é o caso de lutarmos contra isso, mas de aprofundar o lugar da 

reflexão crítica pensando a relação dos videogames com a cultura e a história. 

Isso pode ser visto, como tentei demonstrar de maneira superficial, em jogos 

como Call of Duty: Black Ops e Wolfenstein: New Order, que produziram discursos 

sobre o passado com intenção de legitimar tensões políticas vividas no presente e 

enfrentadas especialmente por países como Estados Unidos e alguns dos seus aliados na 

Europa. É curioso notar, por exemplo, que a grande explosão dos jogos de guerra que 

reforçam essa visão ocidental do passado ocorreu após a tragédia dos ataques contra os 

Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 e da posterior espetacularização da sua 

política bélica nos novos formatos de uma corrida armamentista exibida mundialmente 

na declaração da guerra contra o terrorismo islâmico. 

Após esses eventos que marcaram a chegada do novo milênio, a própria 

indústria cultural saturou o mercado de produções com temáticas de incursões militares 

norte-americanas em áreas do globo que representassem ameaças à sociedade e ao estilo 

                                                           
21 Uma exceção a essa realidade reside, às vezes, nos chamados “jogos indies”, de estúdios 

independentes. Nesse campo, há uma quantidade de títulos que lançam concepções estéticas e sentidos 

narrativos que fogem ao comum da grande indústria. E mesmo assim, atualmente existe uma dinâmica da 

alta indústria de cooptar os principais estúdios independentes, que acabam perdendo suas identidades em 

troca da inserção no grande mercado. De outro modo, existem nuanças entre o mercado de jogos no 

Ocidente e no Oriente, sobretudo no Japão. Os estúdios orientais costumam tratar de temáticas um pouco 

distintas dos ocidentais, mas contando sempre com o modelo tecnológico padronizado que se torna 

referência em todo o mundo. 
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de vida ocidental. A indústria de videogames foi uma das que mais utilizou essa 

atmosfera de “choque de civilizações”, termo bastante controverso, para lançar no 

mercado jogos apelativos que lançassem mão de interpretações do passado com 

motivações fincadas na contemporaneidade. Uma curiosidade é que a série de jogos 

Call of Duty, da qual Black Ops é apenas um dos títulos, nasceu em 2003, exatamente 

no momento em que a política bélica norte-americana construía os caminhos de uma 

nova afirmação internacional. 

O jogador, no ato de jogar, na maioria das vezes é conduzido a reforçar uma 

determinada “lógica” historiográfica, assim como uma concepção de cultura e 

sociedade. A tarefa eficiente dos jogos eletrônicos em mapear o jogador no seu universo 

não é apenas um exercício lúdico de interação tecnológica, mas, por trás de uma 

montanha de influências e discursos sociais, é também uma determinação de como o 

mundo deve ser entendido. 

Como ressaltei em alguns momentos do texto, não se pode falar nesse 

determinismo discursivo em todos os jogos, mas em uma boa parte deles, como é o caso 

dos games de FPS militares que foram comentados para ilustrar as preocupações 

expostas neste ensaio.  

É importante notar que em nenhum momento, neste texto, eu trabalhei as 

opiniões de críticos de jogos ou as percepções gerais dos jogadores, que existem aos 

milhões nos fóruns de discussão oficiais e não oficiais a respeito desses jogos. Mas não 

fiz isso por compreender que o espaço do texto não me permitia, pelo menos no caso 

específico desta abordagem, mas que essa tarefa toma corpo nos avanços que tenho 

realizado em trabalhos mais amplos, é algo importante de se dizer. Essas visões 

originadas no interior das comunidades de jogadores têm me ajudado a reforçar o que 

tenho tratado até aqui como uma hipótese: os jogos de guerras militares, do gênero FPS, 

constroem fortes narrativas em prol de uma visão globalizada da história, cultura e 

sociedade, no mesmo tempo em que trabalham com fragmentos da memória histórica e 

dos discursos dominantes que se afirmam no âmbito das tensões políticas 

internacionais. 

A narrativa histórica elaborada nesses jogos precisa ser vista sob a luz das 

preocupações historiográficas não como forma de realização de uma vigilância exercida 

pelos historiadores profissionais, que naturalmente zelam por seus lugares de fala e 

disputam a autoridade dos discursos construídos sobre o passado, mas como um 
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movimento originado na própria dinâmica da sociedade, que tem construído as 

justificativas de suas ações e de sua própria existência na imperativa cultura do 

consumo tecnológico e nas redes globais de comunicação. Essa realidade tem 

colaborado para moldar novos tipos de indivíduos, mais levados a reforçar as visões que 

legitimam um modelo de sociedade do que de questioná-las criticamente. 

Os videogames, no sentido tratado até aqui, dão continuidade aos novos 

formatos de um “american way of life”, agora afirmado na velocidade das tecnologias 

digitais da comunicação no campo da hipermídia. A sua maior diferença com relação a 

essas mesmas intenções presentes em outras mídias está em colocar de maneira mais 

intensa e poderosa o sujeito como parte integrante da sua forma de narrar. Em nenhum 

outro meio de comunicação o indivíduo é levado a tomar decisões e realizar ações de 

uma forma tão direta como nos jogos digitais, o que tem sido entendido pelas ciências 

cognitivas como uma qualidade capaz de definir novos modelos de inteligência e, com 

isso, a identidade das novas gerações. 

E pensando na formação dessas gerações, mais uma vez me coloco no processo. 

Tenho acreditado que muitas vezes eu “segui com a corrente” quando deveria ter 

saltado para as margens e observado com relativa distância a correnteza. Hoje eu me 

coloco no papel de refletir sobre o mundo no qual vivo, sobre as coisas com as quais 

convivo, sobre as mídias das quais faço intenso uso. 

É justamente por me enxergar como alguém formado culturalmente nos quadros 

de influências das últimas décadas do século XX, que me propus a questionar as 

práticas culturais que venho exercendo há algum tempo. Não é possível que não 

sejamos capazes de nos darmos conta do conjunto de forças simbólicas e dos discursos 

pesados que nos conduzem nesse mundo desfocado que aponta para uma concepção de 

futuro como se não existissem caminhos alternativos, atalhos perigosos ou as marcas de 

estradas antigas que não deixam de nos ensinar só porque parecem não mais existir. 

Dedicar muitas horas para jogar Call of Duty: Black Ops e Wolfenstein: New 

Order foi um exercício divertido e incômodo ao mesmo tempo. Paradoxalmente, eram 

confrontadas a empolgação de estar comprometido em realizar da melhor forma tudo 

aquilo que me era exigido no gameplay com a estranheza de ter que representar, 

simbolicamente, os valores de uma ordem social que, na minha percepção de 

historiador, nunca foi a única e jamais poderá ser tratada como inquestionável. 

Finalmente, fico pensando nos milhões de jogadores, de todas as idades e diversificadas 
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formações culturais, que jogam esses títulos. Como eles significam essas experiências 

pessoais?  

É uma pergunta frustrante para um historiador que trabalha com esse tipo de 

ficção, pois os mecanismos dissimulados que reforçam os discursos dominantes na 

arquitetura lúdica dos videogames parecem ser mais fortes do que a busca da lucidez e 

da compreensão sobre as forças interiores de um processo social no qual todos estamos 

envolvidos. Sem os questionamentos necessários, seremos a perfeita identificação de o 

“O Papa é Pop”: “revendo o que nunca foi visto”, “relendo o que nunca foi lido”, 

“comprando os mais vendidos”.  É como canta o refrão: “O Pop não poupa ninguém”... 

Nem mesmo a História.  
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