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Figura 1: Tela do jogo Call of Duty: Modern Warfare 2. O jogador, no papel de um agente infiltrado, vivencia a experiência 

de um atentado terrorista, a princípio, necessário para progredir no desenvolvimento da história. O jogo não fornece meios de 

impedir o massacre, mas é possível contribuir com ele. Fonte: Call of Duty: Modern Warfare 2. Infinity Ward. Activision. 

2009. 

 

Resumo 
 

Este trabalho analisa o conteúdo dos jogos digitais para 

estabelecer sua relação, enquanto mídia, com a 

projeção de identidades culturais, advogando o 

entendimento dos jogos como ferramentas 

securitizadoras, ou seja, influentes no processo de 

construção de consensos e ameaças ligadas a segurança 

internacional de instituições estatais e outros atores 

relevantes. Para tanto se analisou os seguintes pontos: a 

organização da produção e os elementos que 

constituem os jogos digitais e os diferenciam enquanto 

mídia interativa; a grande capacidade de projeção 

identitária nos jogos eletrônicos, suas capacidades 

pedagógicas, com abordagens diversificadas e 

inovadoras; aspectos ligados às identidades nacionais e 

como instituições estatais já consideram os jogos como 

poderosos veículos de propaganda; os jogos de 

entretenimento que tratam da guerra contemporânea e 

que possuem grande vendagem, atingindo imensos 

públicos consumidores, portanto, estruturados como 

fenômeno da cultura de massa. Concluiu-se então que 

tais jogos reproduzem e reforçam determinadas 

temáticas, destacando-se entre elas o terrorismo, a 

desestabilização política de países não-alinhados e o 

tráfico de armamentos. Os jogos de guerra analisados, 

de maneira geral, carregam grandes elementos de 

alinhamento com a política externa estadunidense, que 

afloram tanto nas ficções políticas construídas quanto 

nas mecânicas de jogo. Há por fim uma tendência à 

desumanização da guerra, por vezes retratada como 

caminho heroico e patriota em eventos maniqueístas e 

pouco profundos geopoliticamente. 
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1. Introdução 
 

Este artigo se analisa o aspecto cultural dos jogos 

digitais, enquanto projetores e potenciais construtores 

de identidades sociais, com destaque para as 

representações que compreendem o conjunto de 

elementos que compõe o imaginário coletivo das 

nacionalidades. Analisou-se diversas representações 

identitárias presentes nos aspectos constituintes dos 

jogos digitais e como a utilização destes pode ser 

interpretada como ferramenta da política externa de 

Estados nacionais ao redor do mundo. A experiência 

interativa dos jogos eletrônicos, enquanto um produto 

cultural reflete identidades, signos, projeções políticas, 

econômicas e sociais de diferentes regiões do globo. 

Considera-se estes produtos como potenciais recursos 

da ação externa de grupos privados ou públicos, 

enquanto projetores de opiniões, ideologias e 

propaganda. Dois pontos principais nortearam a 

condução desta pesquisa: 

 

A) Os jogos digitais são recursos potenciais de 

política externa, por projetarem de diferentes 
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maneiras questões relacionada à atuação 

externa dos Estados. 

 

B)    Há uma reprodução de determinadas 

temáticas securitizadas por atores estatais em 

jogos que envolvem a temática da guerra. 

 

Os jogos eletrônicos, em suas diversas plataformas, 

vêm se consolidando como meio de entretenimento de 

massa, mas longe de serem inocentes produtos 

culturais, tornaram-se poderosas ferramentas de 

propaganda. Estes carregam uma miríade de 

identidades e significâncias nos seus elementos 

constituintes, daí a relevância desse estudo, a fim de 

explicitar como ocorrem essas representações e a 

imensa potencialidade deste veículo midiático. 

 

Sobretudo, é preciso considerar a subjetividade das 

experiências interativas, boa parte das análises 

realizadas é fruto da minha experiência enquanto 

consumidor destes produtos, do ponto de vista de 

terceiros e dos conceitos teóricos correspondentes, 

principalmente nos estudos de segurança, de 

identidades sociais e de política internacional. 

 

Esse trabalho se justifica no peso que as identidades 

culturais têm na realidade e entendimento das relações 

internacionais, ainda que os jogos digitais sejam meros 

“mensageiros” enquanto produtos culturais, as 

percepções convencionadas dos atores políticos, o 

poderio e legitimidade de suas ações estão diretamente 

relacionados com suas capacidades de (des)construção 

cultural. Pensando em termos de segurança, e como a 

advoga a escola de Copenhague, a segurança 

internacional é antes de tudo, uma ação do discurso, 

cabe analisar então qual o formato e conteúdo 

propagado numa mídia que se expande enormemente, e 

ganhando cada vez mais peso e poder de persuasão. 

 

2. Metodologia 
 
Para fins de denominação, quando me refiro a jogos 

digitais, jogos eletrônicos ou videogames, estou 

voltado sempre para o mesmo tipo de mídia, 

caracterizada principalmente pela experiência 

interativa realizada em determinada interface digital. 

 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo, visto que o 

foco do trabalho não é com a representatividade 

numérica, mas sim com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, 

de uma instituição, de uma trajetória [Goldenberg 

2004, p.14]. No caso, analisar o aspecto cultural dos 

jogos eletrônicos e como a consolidação das mídias 

interativas relaciona-se com as relações internacionais. 

A coleta de dados foi feita por meio de revisão 

bibliográfica e análise documental, utilizando-se de 

documentos governamentais, entrevistas, notícias, 

artigos científicos e principalmente, jogos digitais, que 

se constituem como fonte primária e mais destacada 

desta pesquisa. 

Há grande dificuldade em se obter dados confiáveis 

sobre o tema abordado, plataformas que os 

disponibilizam de forma acessível e gratuita são ainda 

mais raras. Os dados sobre vendas foram retirados do 

site VG Chartz1, que agrega um considerável montante 

de informações sobre o comércio de videogames. 

Apesar de potencial imprecisão dos valores reunidos 

no site, o objetivo é utilizar seu ranking de vendas 

como norteamento na análise dos jogos que envolvem 

a temática bélica, para que a escolha destes não fique 

restringida a escolha pessoal do pesquisador. Para 

tanto, quantos aos jogos na construção das tabelas, tirei 

da seleção jogos que envolvem temáticas futurísticas 

ou que abordam guerras com um grande 

distanciamento histórico, como as grandes guerras 

mundiais, exaustivamente retratadas em jogos bélicos 

de entretenimento, selecionando, de maneira geral, 

aqueles que retratam cenários bélicos ocorridos após o 

fim da União Soviética, ou ainda que abordem um 

potencial “futuro próximo”. Os jogos não escolhidos 

não devem ser considerados descartáveis, pois eles 

também podem ser considerados elementos 

securitizadores, principalmente se pensarmos o peso da 

percepção histórica nas questões relacionadas à 

segurança internacional. A intenção, porém, foi de 

afunilar o escopo da análise garantindo certa 

impessoalidade a seleção dos produtos que foram 

analisados. 

 

A amostra não é probabilística, ou seja, não se pode 

inferir que as análises feitas possam ser generalizadas 

para população total (a totalidade de jogos digitais 

publicados), primeiro pelo recorte realizado que 

engloba tão somente os jogos de guerra com maior 

vendagem. Segundo, há uma escassez de dados 

comerciais disponíveis, além de uma inerente 

imprecisão visto que os produtos que são veiculados 

em diferentes plataformas e são fortemente 

influenciados pela pirataria. Novos jogos digitais são 

feitos e publicados quase que diariamente, com 

diversos propósitos. Não há um banco de dados 

unificados que traga de forma precisa e confiável esses 

números, o VGChartz aflora então como uma 

plataforma viável para a proposta desenhada: analisar 

as identidades projetadas em jogos digitais que 

envolvem a temática bélica, e que têm por finalidade 

majoritária o entretenimento do consumidor – e não a 

capacitação/simulação de ambientes militares – que 

                                                 
1 Segundo o VGChartz sua metodologia consiste em: As 

estimativas de vendas em são efetuadas, através de uma série 

de métodos em constante desenvolvimento. Todos os dados 

são verificados regularmente em embarques de fabricante e 

dados divulgados publicamente de outras empresas de 

rastreamento para garantir a precisão. VGChartz não se 

responsabiliza pelo uso de nossos dados - todas as decisões 

de negócios feitas são feitas por sua conta e risco. Os dados 

são estimados diretamente nos seguintes países em uma base 

semanal: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, 

Japão. Coletivamente, estima-se que as vendas de jogos de 

varejo totais nestes cinco países respondem por cerca de 70% 

do mercado global. Fonte: VGChartz Methodology, tradução 

nossa, http://www.vgchartz.com/methodology.php. 
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possuem uma grande vendagem, e consequentemente, 

alcançam um grande número de usuários. 

 
3. Identidade e Mídia 

 

Um fator que não pode ser marginalizado é a maneira 

como a cultura se projeta e é projetada pela mídia. 

Com a evolução dos jogos estes se configuram como 

uma mídia com características particulares e ainda em 

consolidação. Há uma relação dialética inerente à 

organização da cultura veiculada pela mídia. Conforme 

argumenta Kellner [2001], a organização industrial em 

torno de produtos culturais criou bens culturais de 

massa, forjando uma relação profunda entre mídia, 

cultura e tecnologia, e isso se torna ainda mais factual 

no caso dos videogames, pois sua existência esta 

condicionada a uma interface digital. O autor parte de 

um entendimento de cultura como uma atividade 

altamente participativa, onde as pessoas criam cultura e 

a cultura cria pessoas, um processo dialético inserido 

no cotidiano dos grupos humanos. A cultura da mídia 

torna-se terreno de disputa política, onde os 

espetáculos da mídia, por excelência, denotam cenário 

pró-elites, sendo esta detentora dos meios de 

vinculação. Há uma sedução midiática no processo de 

identificação, onde de maneira simplificada e binária: 

conforma-se com as instituições, símbolos 

apresentados ou rejeita-se os modelos dominantes 

apresentados. A mídia, portanto, fornece modelos de 

identidade. 

 

Há ainda um grande desconhecimento com relação 

ao setor, mesmo por aqueles que consomem diversas 

categorias de experiências interativas, visto que por 

vezes preferem não serem associados a imagem de 

“jogadores”, pelo estereótipo que relaciona crianças ou 

adolescentes, com pouca convivência social, ao 

consumo destes produtos. Além de um lugar de 

destaque na indústria criativa, o aumento do número de 

usuários se expande enormemente, e com eles o seu 

poder de alcance, de reflexão e construção, das ficções 

e realidades apresentadas, que geração após geração, 

solidificam o afloramento de uma verdadeira “cultura 

gamer” de alcance global. Percepção que leva a 

questionamentos quanto às formas e conteúdos 

apresentados nesta mídia, seguindo a linha de 

pensamento de Cuche, em que a construção da 

identidade ocorre em contextos situacionais e 

relacionais específicos, orientando representações e 

escolhas, onde apesar de construída socialmente e 

passiva de alterações não é mera ilusão “pois é dotada 

de eficácia social, produzindo efeitos sociais reais” 

[Cuche 1999, p.182].  

 
4. Estado, Segurança e Jogos 
 
Não se deve confundir o conceito de política externa 

com relações internacionais. Conforme Altemani 

[2005] relações internacionais é área, por excelência, 

que estuda a ação dos Estados no plano internacional, 

partindo da consideração que o seu objeto é o meio 

internacional, onde este é compreendido como o 

conjunto das relações interestatais somada às relações 

transnacionais, no entanto, sem deixar de considerar a 

atual internacionalização de diferentes variáveis e o 

papel da sociedade civil representadas por diversos 

atores. Entende-se por política externa, a área que 

representa os interesses e objetivos do Estado no plano 

internacional e que, por conseguinte, sua definição e 

implementação é prerrogativa do Estado [Altemani 

2005 p.2-3]. 

 

Portanto, para desenvolver a hipótese de que os 

jogos eletrônicos são recursos potenciais de política 

externa, quero dizer que estes podem ser utilizados 

como projetores de percepções e interesses de 

instituições estatais, o que não exclui a utilização 

destes por atores privados que não tenham quaisquer 

ligações com atores públicos, ou mesmo, tenham 

objetivos conflitantes. Como exemplo, há instituições 

estatais que consideram os jogos como poderosos 

veiculadores de propaganda, dado que proíbem a sua 

circulação em seu território, ou incentivam o seu 

desenvolvimento buscando atender um determinado 

interesse. 

 

A complexidade das relações interestatais não se 

limita a interesses diretos e explícitos. Para Joseph Nye 

[2002], pensando principalmente na atuação de grandes 

potências, já que este advoga e embasa a sua teoria em 

uma liderança mundial estadunidense, há dois aspectos 

centrais do poder: um denominado Hard Power, em 

suma o conjunto do poderio econômico e bélico de um 

país, que desenharia o seu poder político no cenário 

internacional, e um segundo aspecto chamado de Soft 

Power. Este seria a capacidade de atores cooptar e 

influenciar outros grupos por meios alternativos ao 

primeiro aspecto, como influências culturais, 

ideológicas e institucionais – a exemplo da utilização 

de jogos eletrônicos, que é o objeto desta pesquisa, 

para a construção desta influência.  

 

Soft Power é também a capacidade de estabelecer 

preferências, este tende a se associar a recursos de 

poder intangíveis como uma cultura, uma ideologia e 

instituições atraentes. A liderança torna-se então menos 

custosa pela influência realizada nas escolhas de 

terceiros atores e pela capacidade de atração 

construída. A universalidade da cultura de um país e 

sua capacidade de estabelecer um conjunto de normas 

e instituições favoráveis que governem setores de 

atividade internacional são fontes decisivas de poder 

[Nye 2002, p.37-39]. Jogos digitais, tornam-se então, 

seguindo a linha de Nye, ferramentas de Soft Power, 

pela sua capacidade carga cultural e capacidade de 

construção de percepções. 

 

Nesse complexo jogo de poder cultural no plano 

internacional, há uma grande diferença na capacidade 

de projeção e assimetrias no poder de identificação. A 

identidade é então o que está em jogo nas lutas sociais. 

Nem todos os grupos têm o mesmo “poder de 

identificação” [Cuche 2005, p.185]. A concentração da 
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produção de grandes veículos midiáticos em países 

com grande capacidade econômica ilustra esse aspecto, 

no caso do jogos, a concentração produtiva em clusters 

em determinados países delineia o conteúdo cultural 

projetado e construído. No âmago destas diferenças 

culturais, surge a interpretação, por vezes unilateral de 

uma cultura com relação a outra, desenhando as 

identidades de uma maneira exógena, corroborado pela 

alteridade inerente às questões indentitárias: “A 

identidade existe sempre em relação a outra, sendo 

identidade e alteridade ligadas em uma relação 

dialética [...] a identidade é resultante de um processo 

de identificação no interior de uma situação relacional 

[Cuche 2005, p.183]. 

 
5. Propaganda e circulação. 
 
Estados consideram os jogos como veiculadores de 

propaganda, portanto, proíbem a sua circulação em seu 

território, ou incentivam o seu desenvolvimento 

buscando atender um determinado interesse. A china 

como exemplo, havia proibido a venda de jogos de 

consoles desde os anos 2000. Somente após 13 anos as 

amarras da comercialização de jogos no país 

começaram a ser desatadas. No entanto, ainda estão 

sujeitos a avaliação prévia antes de poderem circular2. 

Interessante notar o papel protagonista do ministério da 

cultura chinês na proibição alegando o perigo da 

ideologia presente no conteúdo dos jogos e na 

potencial exposição infantil a violência. No Brasil, o 

segmento dos jogos eletrônicos, é desde 2011 

reconhecido como parte integrante do audiovisual, 

criando possibilidades de captação de recursos por 

ações de fomento à cultura com a Lei Rouanet 

[Ministério da Cultura 2011]. Para além do 

financiamento produtivo, a medida corrobora com a 

percepção de que os jogos eletrônicos devem ser 

considerados como bens culturais, abrindo um leque de 

medidas potenciais e definindo o entendimento estatal 

sobre a temática  

 

A Coréia do Sul tem um histórico de banimento de 

jogos com um caráter particular3. Jogos como 

Mercenaries: Playgrounds of destruction [2005] 

representam a Coréia do Norte como inimiga e um 

Estado passivo de intervenção pelo perigo que 

representa no cenário internacional. Dada a proibição, 

pode-se depreender que esta securitização midiática da 

Coréia de Norte aparentemente se apresenta contrária 

aos interesses sul-coreanos de construção de uma 

identidade de diálogo na região, evitando a 

perpetuação de revanchismos propagados por meios 

culturais. 

                                                 
2 September 27, 2013 China’s 13-year ban on video games 

and console sales set to end. Digital Trends. Disponível em: 

http://www.digitaltrends.com/gaming/chinas-13-year-ban-on-

video-games-and-console-sales-set-to-end/#ixzz37uCvYL62  
3 BROOKE, James. South Koreans React to Video Games' 

Depictions of North Koreans. New York Times. Dezembro, 

2005 

 

No Irã o jogo Battlefield 3 [2011] foi banido4. O 

jogo tem parte de sua trama desenvolvida no país, onde 

a história retrata uma grande incursão militar 

estadunidense visando “estabilizar politicamente” a 

região, a qual estaria sofrendo com a ação de grupos 

terroristas, que com o desenrolar da trama passam a 

representar uma ameaça nuclear a países 

desenvolvidos. Mesmo quando não há a proibição da 

circulação de determinado jogo, é possível que a 

censura ocorra por meio de alteração de elementos 

chave. Como no caso do jogo Guevara [1987], o qual 

retrata a revolução cubana, onde Che Guevara e Fidel 

Castro são personagens jogáveis na luta contra um 

“ditador”. A versão americana do jogo rebatizada para 

Guerrilla War e o nome dos personagens jogáveis 

foram alterados para “Players”, Cuba tornou-se um 

país desconhecido e o ditador virou um “rei” que 

deveria ser derrotado5. 

 

6. Jogos como ferramentas 
securitizadoras 
 
A securitização é um processo de construção de 

ameaças por parte de grupos ou atores políticos [Buzan 

e Hansen 2009, p.36]. Os jogos de guerra, nos seus 

elementos constituintes, acabam por associar atores, 

localidades, temas à identidades específicas. Definem 

que tais atores lutam por causas coerentes e justas, 

outros por interesses pessoais, terceiros por causas 

políticas amplas enquanto alguns desavisados são 

manipulados por atores com agendas secretas. Em 

suma, atuam como ferramentas securitizadoras ao 

definir o que é ameaça ou deixa de ser, o que é passivo 

do uso de força bélica para resolução de conflitos e o 

que não é, de acordo com a lógica construída dentro do 

jogo e pelas experiências que os usuários consomem. 

 

David Leonard, no seu artigo Unsettling the 

Military Entertainment Complex: VideoGames and a 

Pedagogy of Peace [2004], defende a importância da 

análise do conteúdo dos jogos de guerra, pelo fomento 

ao conflito e os danosos estereótipos que estes estariam 

promovendo, fomentando a aceitação de uma cultura 

bélica aos moldes da “guerra ao terror”. Matthew 

Thonsom, na sua tese What military computer games 

teach us about war [2008], deliberadamente critica o 

posicionamento adotado por Leonard segundo ele: 

  

the fixation with the idea of games as 

politicized, racist and imperialist supports for U.S. 

policy has completely marginalized considerations 

of the main focus and experience of gameplay. 

Military computer games, after all, are about 

                                                 
4 Iran bans US video game showing Tehran invasion. 

Mohammad Davari. The Daily Star Lebanon. Disponível 

em: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-

East/2011/Nov-28/155404-iran-bans-us-video-game-

showing-tehran-invasion.ashx#ixzz38M3mjmbe. 
5 Guerrila War [1987]. Disponível em: 

http://www.mobygames.com/game/guerrilla-war. 
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learning how to win wars according to the logic of 

the game, and they are fundamentally –and almost 

exclusively –concerned with combat, and not with 

political, cultural, and social concerns [Thonsom 

2008].6 

 

Eu advogo uma conjunção destas duas visões, 

compreendo que o impacto dos jogos de guerra é tanto 

uma questão de analisar suas mecânicas e as 

concepções de guerra construídas, quanto analisar o 

conteúdo da sua narrativa, buscando compreender o 

cálculo dos fatores no produto final da experiência 

interativa, e que os jogos que envolvem temática bélica 

tem também um importante peso sobre a ponto de vista 

político e social dos que consomem tais produtos. 

 

Importante estabelecer uma associação entre os 

processos de securitização e os discursos projetado 

pelas mídias de grande alcance, na linha desenhada 

pela escola de Copenhague, a segurança internacional, 

pelo seu aspecto de construção social, é por excelência 

um ato de discurso ou linguagem (speech act). A 

análise dos discursos aflora com grande importância, 

visto que as ameaças precisam ser conhecidas, 

trabalhadas, reconhecidas como tal, para que a 

securitização ocorra e tal temática seja então, passiva 

de ser tratada como uma questão de segurança. Os 

jogos digitais, enquanto ferramenta midiática de 

securitização são então objetos legítimos – e poderosos 

– das ações securitizadoras, pelo seu grande alcance de 

público e capacidade persuasiva. Para Williams, o 

estudo dos discursos presentes nas mídias ganha cada 

vez mais importância pela maneira como a difusão da 

informação se transforma enormemente com o avanço 

tecnológico: 

 

At the heart of this challenge is the way in 

which a focus on speech and linguistic rhetoric are 

limited as tools for understanding processes of 

contemporary political communication in an age 

when that communication is increasingly conveyed 

through electronic media, and in which televisual 

images play an increasingly significant role. Indeed, 

while the theory of the securitizing speech-act 

opens up the research agenda of security studies, 

treating social communication in a strictly 

linguistic-discursive form risks limiting the kinds 

of acts and contexts that can be analyzed as 

contributing to securitizations [Williams 2003, 

p.525]7. 

                                                 
6 "A fixação com a ideia de jogos como suportes politizados, 

racistas e imperialistas da política dos EUA marginalizada 

completamente as considerações do foco principal e da 

experiência de jogo. Jogos de computador militares, afinal de 

contas, abordam como aprender a vencer as guerras de 

acordo com a lógica do jogo, e eles são fundamentalmente e 

quase exclusivamente, preocupados tão somente com o 

combate, e não com assuntos políticos, culturais e sociais” 

[Thonsom 2008, tradução nossa]. 
7 No coração deste desafio é a maneira em que um foco em 

discurso e retórica linguística são limitadas como ferramentas 

para a compreensão dos processos de comunicação política 

 

No intento de escolher uma amostra de jogos para 

análise que seja mais representativa dos conteúdos 

midiáticos projetados e consumidos, com o objetivo de 

melhor constatar quais são ameaças e inimigos 

retratados nos jogos digitais que envolvem a temática 

bélica, tabelei os jogos que abordam a guerra 

contemporânea e que estão entre os cem mais vendidos 

entre os anos de 2005 e 2012, de acordo com o site 

VGChartz. Na categorização de “jogos de guerra 

contemporânea”, procurei incluir jogos que evitem 

temas futuristas, fantásticos ou conflitos com grande 

distanciamento histórico, não que a percepção sobre a 

história e a fantasia seja desimportante, apenas não foi 

o foco deste levantamento. 

 

Nem sempre foi possível definir com precisão 

determinados tópicos, como se determinadas forças 

armadas, grupos e instituições estão presentes ou não 

nos jogos, isso deve grande parte a generalização 

intencional dos jogos de guerra, que por vezes retratam 

conflitos bélicos numa linha maniqueísta e sem a 

profundidade política e humana demandada pelo tema. 

 

Fonte: Elaboração Própria.  

*Listagem dos jogos utilizados nas referências. 

 

“Terroristas”, no imaginário dos jogos de guerra, 

tornaram-se inimigos genéricos dos jogos de guerra, 

assim escolhidos por já terem sido securitizados em 

outras mídias, e estarem presentes no discurso oficial, 

representando um “distanciamento” do jogador, e no 

ponto de vista do desenvolvedor, garantindo a sensação 

de herói, de arauto da justiça, por meios militares, 

ainda que digitais, mas em ficções inspiradas em 

                                                                            
contemporânea numa época em que a comunicação é cada 

vez mais transmitida através de mídia eletrônica, e em que as 

imagens televisivas desempenhar um papel cada papel 

significativo. De fato, enquanto a teoria do ato de fala 

securitização abre a agenda de estudos de segurança de 

pesquisa, tratando a comunicação social, em um estritamente 

lingüístico-discursivo riscos formulário limitando os tipos de 

atos e contextos que podem ser analisados como contribuir 

para securitizações [WILLIAMS 2003, p.525, tradução 

nossa]. 

Tabela 1 – Reprodução de temáticas 

retratadas como “ameaça” nos jogos 

analisados* 

 

O “Terrorismo” é representado como 

ameaça? 

75% 

O "Tráfico de armamentos" é 

representado como uma ameaça? 

55% 

O "Tráfico de Drogas" é representado 

como uma ameaça? 

25% 

O "Fundamentalismo Religioso" é 

representado como uma ameaça? 

15% 
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conflitos reais ou potenciais. Os terroristas retratados 

variam em nacionalidade, mas não na essência de que 

precisam ser combatidos. 

 

Segundo Eugênio Diniz [2002], o terrorismo é o 

emprego do terror contra um determinado público, cuja 

meta é induzir num ator (que pode, mas não precisa 

coincidir com o primeiro) um determinado 

comportamento cujo resultado esperado é alterar a 

relação de forças em favor do ator que emprega o 

terrorismo permitindo-lhe no futuro alcançar seu 

objetivo político, qualquer que seja. Os inimigos 

representados não são feitos aleatoriamente, para fins 

de classificação e estudo do fenômeno do terrorismo, 

divide-se o mesmo de três formas: primeiro "o uso do 

terror", para fins privados, não se enquadra na 

conceituação de terrorismo, como por exemplo, um 

sequestro que tem por finalidade a extorsão de 

dinheiro; segundo o "uso político do terror" apesar da 

finalidade política este pode ou não ser considerado 

terrorismo a depender das variáveis e da ótica adotada, 

a exemplo de um borbardeio que tem por fim a 

conquista militar, para os atacantes e talvez para outros 

Estados o ato pode não ser considerado terrorismo, 

diferenciando da visão da população que foi alvo 

proposital ou marginal do mesmo; terceiro o emprego 

político terrorista do terror, apesar da redundância, 

seria o "terrorismo por excelência" e buscaria atingir 

determinados fins políticos como demonstrar fraqueza 

do oponente, publicizar determinado fim ou causa, 

sendo o terrorismo um recurso arriscado, tendo seu uso 

com objetivo declarado, vinculado a um propósito 

políticos último. 

 

 O terrorismo apresentado nos jogos pode ou não 

alinhar-se ao conceito apresenta por Diniz, visto que 

não raro os atores “terroristas” são representados como 

entidades maléficas e apolíticas, tendo suas motivações 

reduzidas a desejos pessoais megalomaníacos e desejo 

de destruição. Mas a própria guerra é pobremente 

representada, e sua finalidade política marginalizada 

em prol de combates mais interessantes. O conceito de 

terrorismo que podemos empregar então, para estes 

“grupos sem agenda” que tendem a ser retratados, é 

aqueles que busca deslegitimar determinado ator com o 

termo terrorista, desconsiderando sua 

representatividade política e assumindo uma postura 

tão somente combativa. 

 

O tráfico de armas é uma das temáticas que se 

repete nos roteiros dos jogos analisados, geralmente, 

realizado por organizações terroristas que objetivam 

atentados desestabilizadores. Também na abordagem 

dessa temática, interesses geoestratégicos, econômicos 

ou de natureza política tendem a ser marginalizados. 

Percebe-se o desenho de um discurso de segurança 

alinhado aos interesses ocidentais, Estados Unidos e 

países da Europa Ocidental protagonizam os atores 

responsáveis por intervenções necessárias ambientadas 

em perigosos países subdesenvolvidos “subgovernados 

por lideranças ditatoriais”. 

 

Determinadas localidades retratadas tendem a ser 

reproduzidas como origem dos atores, representando 

também a existência de uma securitização geográfica, 

onde, países não alinhados a política externa dos 

“heróis retratados”, tendem a ser origem dos 

terroristas, já os alinhados, geralmente localizados em 

países desenvolvidos, são as vítimas. No jogo Ghost 

Recon: Future Soldier [2012], o jogador faz parte de 

um grupo de operações especiais das forças armadas 

estadunidenses, com a missão de encontrar a fonte do 

fluxo de tráfico de armas, missões ambientadas, na 

América Latina, África, entre os inimigos figuram 

“traficantes sul-americanos” e “senhores da guerra” 

africanos, reproduzindo discursos securitizados, da 

potencialidade de ingerência externa por incapacidade 

das instituições estatais de cuidarem de seus próprios 

problemas. Em Call of Duty: Modern Warfare 2 

[2009], uma das missões retratadas é ambientada numa 

favela carioca, no jogo, uma mílicia da região estaria 

dando suporte a grupos terrorista transnacionais, por 

isso o envio de forças especiais. 

  

 O jogo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 

[2008], descreve esse cenário potencial de esmagadora 

expansão das companhia militares privadas, a ponto de 

suprimir grandemente os exércitos nacionais, chegando 

a proibir suas atuações por via legais, e transformando 

todos os conflitos em “guerras de procuração” 

executadas pelas lucrativas empresas. Em Army of Two 

[2008], apesar de os personagens jogáveis serem 

“mercenários”, muitas vezes atuando em ações de 

contra terrorismo, a trama do jogo se desenvolve de 

maneira a construir o perigo da privatização da guerra 

para os interesses estatais. 

 

Nos jogos de guerra com grande vendagem, há 

comumente vários modos de jogo, geralmente dois 

principais. Um deles seria denominado modo 

“campanha” ou single player, constituído, geralmente 

por uma roteirização linear onde o jogador, a partir do 

ponto de vista de um ou mais combatentes, presencia o 

desenrolar do conflito bélico retratado, interagindo 

com esse mundo, geralmente assumindo um papel 

protagonístico e heroico, onde suas ações teriam 

grande peso no desenrolar dos fato. O outro modo seria 

o multiplayer, desenhado para as experiências de 

jogador contra jogador, geralmente vivenciada online, 

com pessoas de várias partes do mundo, vem ganhando 

cada vez mais destaque com a expansão da qualidade e 

do acesso a internet. Mas, sendo partes de um mesmo 

jogo e diferenciando-se apenas pelos agentes de 

interatividade, com outra pessoas ou com inteligência 

artificial, estes modos de jogo podem também carregar 

identidades simbólicas significativas, representando 

ferramentas midiáticas securitizadoras. 

 

No jogo Battlefield 3 [2011], o modo campanha 

apresenta tanto Irã e Iraque como atores envolvidos em 

intervenções militares diretas. Os grupos retratados 

como inimigos, no entanto, tendem a não ser 

disponibilizados como personagens jogáveis no modo 

multiplayer. Em Medal of honor: Warfighter [2012] 
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apesar de trazer, dezenas de forças inimigas, 

representadas como terroristas, no seu modo 

campanha, tem no seu modo multiplayer, a disposição 

apenas forças especiais, de países desenvolvidos, que 

podem ser utilizados pelo jogador. Este tipo de 

organização de opções dá margem a várias 

interpretações. Entre as mais explícitas considera-se 

que a percepção dos desenvolvedores sobre a inclusão 

de tais atores como personagens utilizáveis, e não 

apenas combatíveis, é de que seu poderio militar seria 

inferior, e por isso não representariam facções jogáveis 

interessantes ao jogo, ou por já terem sido 

denominados “terroristas”, tais atores não seriam 

interessantes de um ponto de vista moral ou ideológico, 

devendo ser tão somente desarticulados ou eliminados. 

 

 O jogo America’s Army [2002] apresenta essa 

mecânica deslegitimadora de forma ainda mais intensa, 

desenvolvido como ferramenta de recrutamento do 

exército americano e distribuído gratuitamente na 

internet. Seu modo multiplayer, permite como 

personagem jogável apenas as forças armadas dos 

Estados Unidos, mas não acaba aí. Os inimigos não são 

inteligência artificial controlada pelo computador, mas 

sim, outros jogadores, que do ponto de vista deles, 

também são soldados americanos. O adversário, 

sempre será retratado na tela com o design de que deve 

ser combatido. No recente America’s Army: Proving 

Grounds [2013] os inimigos representados fazem clara 

referência à República Popular da China. Para Bogost: 

 

The spillage of honor from the game into the 

metagame—the websites and leader boards that 

frame the experience—offers the player a unique 

perspective on military values. Honor, service, and 

courage are represented through the completion of 

military objectives under the constraints of ROE 

and the chain of command. Army success entails 

the selfless execution of tasks that have been 

handed down from a higher authority, completed 

without question or reservation. These tasks, like 

real U.S. Army missions, are decontextualized from 

geopolitics. Reward comes not from service 

completed in the conscious interest of a conflict, 

but from service completed in the absence of 

political circumstance. The U.S. Army recruit, one 

learns from America’s Army, is an apolitical being 

[Bogost 2007, p.77]8.  

                                                 
8 A honra presente no jogo, ilustrada pelos rankings 

disponibilizados como se fossem hierarquia militar, 

trabalhando a metalinguagem do gênero, oferecem ao 

jogador uma perspectiva única sobre os valores militares. 

Honra, serviço e coragem são representados através da 

realização de objetivos militares sob as restrições da cadeia 

de comando. O sucesso do exército implica a execução 

altruísta de tarefas que foram transmitidas de uma autoridade 

superior, a ser cumprida sem ressalvas. Estas tarefas, como as 

missões do Exército dos EUA reais, são descontextualizadas 

de geopolítica. Recompensa não vem do serviço cumprido no 

interesse consciente de um conflito, mas de serviço cumprido 

na ausência de circunstância política. O recruta do exército 

 

Há um fenômeno recorrente que pode ser percebida 

como linha norteadora dos jogos bélicos, da 

desumanização do inimigo e do agente que promove 

violentos atos de guerra, tal desumanização é aspecto 

central do gênero, ainda que pouco percebido por 

aqueles que consomem tais experiências interativas. 

Este aspecto pode ser amplamente observado na 

comum ausência de civis em zonas de conflito, mesmo 

quando estes são retratados em movimentadas zonas 

urbanas, os personagens apresentados costumam se 

resumir a aliados e inimigos. Os inimigos, ao 

morrerem, geralmente o fazem de maneira silenciosa, 

não há sofrimento. Os combates, quase sempre, são 

retratados de forma “limpa”. Há ainda diversas 

mecânicas de “regeneração”, como exemplo, em 

alguns títulos, caso o jogador seja atingido, para 

sobreviver, basta que ele se afaste das linhas de tiro 

para que instantes depois esteja pronto para o combate, 

sem nenhum prejuízo. Explicitando uma potencial 

visão dos desenvolvedores: 

 

A game writer once explained to me how his 

development team did its best to “otherize” the 

enemy in the story it was trying to tell. Military 

shooters direct a terrific level of violence at more 

obviously human subjects than other genres of 

games. If people have any natural aversion to 

shooting one another—and many theorize that we 

indeed do— then a game has to convince you that 

killing these people isn’t just acceptable, 

but desirable, even enjoyable. So the animators did 

the best to conceal the faces of your enemies even 

as they charged at the player, he explained, and the 

story piled on their atrocities that you witnessed  

[Lejacq 2012]9. 

 

A representação da guerra é também, em muito 

aspectos, coberta por manto apolítico, que retrata o 

conflitos bélicos com poucas ou nenhumas referências 

geopolíticas, em tramas aparentemente profundas, mas 

que fazem poucas associações das mecânicas de jogo 

com os enredos construídos e os jogadores, cientes ou 

não, consomem  todo um arcabouço de elementos 

projetados. Estas representações midiáticas que tem 

por objetivo perpetuar o mito do herói a qualquer 

custo, por vezes levam a construção de entendimentos 

                                                                            
estadunidense, partir da leitura do America’s Army, é um ser 

apolítico [Bogost 2007, p.77, tradução nossa]. 
9 Um roteirista uma vez me explicou como sua equipe de 

desenvolvimento fez o seu melhor para “transformar em 

outro” o inimigo na história que ele estava tentando dizer. 

Shooters militares dirigir um nível fantástico de violência em 

mais disciplinas obviamente humanos do que outros gêneros 

de jogos. Se as pessoas têm alguma aversão natural para 

fotografar o outro, e muitos acreditam que nós, na verdade 

não, então um jogo tem de convencê-lo de que matar essas 

pessoas não é apenas aceitável, mas desejável, até mesmo 

agradável. Assim, os animadores fizeram o melhor para 

esconder os rostos de seus inimigos, mesmo quando eles 

pagam o jogador, explicou, ea história empilhados em suas 

atrocidades que testemunhou [Lejacq 2012, tradução nossa]. 
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errôneos sobre a real natureza das guerras. Como 

expõe Thomson: 

 

Military computer games therefore promote 

military transformation as the means of winning 

wars; obscure transformation’s strategic 

vulnerabilities; encourage an understanding of 

warfare more similar to total industrial scale war 

than to contemporary post-Cold War conflict; and 

promote the lessons of past wars which have led to 

the shortcomings of current policy. In all these 

respects, military computer games have encouraged 

misunderstandings and misconceptions concerning 

warfare, and also an overblown faith in the utility 

of military force [Thomson 2008, p.233].10 

O discurso securitizador dos jogos também pode se 

manifestar de forma transmidiática, estabelecendo 

ligações e ampliando o seu alcance, essa converegência 

pode ser observada na promoção do filme Zero Dark 

Thirty [2012] 11 no jogo Medal of Honor: Warfighter 

[2012], onde um pacote DLC (downloadable content) 

baseado em cenários do filme, o qual retrata a busca 

por Osama Bin Laden, foi disponibilizado aos 

jogadores12. Alinhando a atualização de conteúdo a 

uma publicidade direcionada e interativa. 

 

A securitização também pode ser percebida a partir 

da leitura histórica que os jogos de guerra realizam, a 

primeira missão de Call of Duty: Black Ops [2010] é o 

assassinato de Fidel Castro, a narrativa do jogo é 

construída como se fosse uma potencial “realidade 

histórica” e o personagem jogador, uma importante 

figura histórica que “o mundo não conheceu”. no 

clímax da execução, o efeito de câmera lenta entra em 

cena, para garantir dramaticidade e importância ao 

evento. 

 

No entanto, há também exemplos de produções que 

caminham em sentido contrário. Em Spec Ops: The 

Line [2012], o jogador controla o capitão Martin 

Walker, capitão do seu batalhão, que entra em uma 

Dubai destruída, com sinais de conflito por todos os 

lados, com a missão de resgatar possíveis 

sobreviventes – objetivo completamente marginalizado 

ao longo do jogo. Também nada se sabe sobre a 

atividade militar que se desenvolveu no local antes da 

                                                 
10 “Portanto, os jogos de computador militares promover a 

transformação militar como meio de ganhar guerras; 

vulnerabilidades estratégicas de transformação obscura; 

incentivar a compreensão da guerra mais parecido com uma 

guerra total em escala industrial do que o conflito pós-Guerra 

Fria contemporânea; e promover as lições das guerras 

passadas que levaram às falhas da política atual. Em todos 

estes aspectos, jogos de computador militares têm 

incentivado mal-entendidos e equívocos a respeito da guerra, 

e também uma fé exagerada na utilidade da força militar”[ 

Thomson 2008 p. 233, tradução nossa]. 
11 Na versão brasileira, o filme foi adaptado com o título “A 

hora mais escura”. 
12 'Zero Dark Thirty' to be promoted in 'Medal of Honor' 

video game. Los Angeles Times, 2012. 

destruição. SO:TL possui vários elementos de 

desconstrução dos jogos digitais “AAA” de guerra 

“tradicionais”. Não reproduz nenhuma das temáticas 

apresentadas costumeiramente como ameaça, 

terrorismo, desestabilização política ou tráfico de 

armas. Não há uma construção maniqueísta da 

narrativa. A narrativa é conduzida de maneira que 

jogador se questione a moralidade das ações realizadas, 

o que é certo ou errado no hostil ambiente de guerra.  

 

No jogo também forças armadas americanas são 

representadas como inimigas e agentes da CIA 

representados como incitadores de conflitos, 

preocupados com a destruição de provas 

incriminadoras relacionadas às ações militares, ainda 

que a custa da vida dos sofridos sobreviventes. O 

transtorno do estresse pós-traumático é tema central do 

jogo. A mecânica, ambientação e enredo trabalham 

como desincentivos ao combate, tirando qualquer traço 

de heroísmo das ações violentas executadas. Como 

jogo que se encaixa no gênero de ação e tiro, as poucas 

possibilidades interativas que jogo oferece para 

avançar na narrativa geralmente se resumem ao 

assassinato, ao mesmo tempo em que os outros 

elementos constituintes sugerem que não é aquilo que 

deveria estar sendo feito. Inclusive vários elementos de 

metalinguagem, presentes desde os diálogos até as 

telas de carregamento do jogo. 

 

SO:TL não é uma desconstrução completa do 

gênero. Poucos soldados eliminando hordas de 

inimigos continua a ser um elemento presente, mas o 

jogo se utiliza dessa estrutura para embasar sua crítica 

e fazer um contraponto à glorificação da guerra e 

desumanização dos inimigos combatidos tão presentes 

em títulos do gênero. Embora não faça uma crítica à 

lógica do discurso, e a efetividade do uso de meios 

militares para combater as ameaças estabelecidas, 

como se pode perceber nos jogos Antiwargame ou 

September12th sua crítica parece orbitar em torno do 

trauma da experiência da guerra, suas nefastas 

consequências as populações que vivem em zonas de 

conflito e uma fuga ao maniqueísmo e a lógica binária 

e apolítica que a habita o imaginário bélico construído 

não só nos jogos eletrônicos, mas também em outras 

expressões midiáticas de massa. 

 
7. Conclusão 
 

A indústria mundial de jogos digitais figura como 

umas das principais e mais lucrativas mídias de 

entretenimento contemporânea. Os jogos carregam 

grande capacidade de projeção identitária, abordam de 

maneira interativa uma infinidade de temáticas e sua 

utilização vai muito além do entretenimento, 

tangenciando importantes setores como a educação e 

defesa. A capacidade de projeção cultural se torna 

ainda mais importante no caso brasileiro, inserido na 

realidade de mercado latino-americana, onde apesar da 

baixa participação da indústria somos um expressivo 

mercado consumidor em plena expansão. Pouco se 
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produz, mas muito se consome de fora, estando ainda 

mais sujeitos à influência cultural externa, o que só 

reitera o poder de alcance dos discursos securitizadores 

analisados. 

 

O entendimento dos elementos constituintes dos 

jogos digitais é essencial na compreensão do conteúdo 

projetado. A equação entre os elementos de narrativa e 

mecânica, somado a interatividade resulta naquilo que 

Ian Bogost chama de retórica processual, ou seja, o 

conteúdo repassado pelos jogos é transmitido por meio 

do conjunto de seus elementos constituintes somando-

se a experiência vivenciada por cada jogador, 

resultando em mecanismos únicos de linguagem 

digital. Um fator “extrajogo”, mas que deve ser levado 

em consideração é a concentração organizacional da 

indústria de jogos em determinadas localidades, a 

produção de jogos “AAA” ainda se encontra muito 

concentrada na América do norte, Europa ocidental e 

Japão. Os Estados Unidos se destacam também pela 

tradição e pela tendência cultural e tradição 

empresarial na produção de jogos de ação e tiro em 

primeira pessoa, fatores de peso na constituição do 

denominado complexo militar de entretenimento. 

 

O financiamento do setor ou banimento da 

circulação de jogos em seu território é exemplo claro 

de como o Estado, geralmente a partir de instituições 

de gestão cultural, encara como importante a 

veiculação de mensagens pela mídia dos jogos 

eletrônicos. Também em aspectos morais e seu poder 

“subversivo”. Há uma expansão do público 

consumidor, das plataformas, do número de 

desenvolvedores. O poder de projeção dos jogos já se 

equipara a veículos de informação e entretenimento 

mais tradicionais, e corrobora com eles, na construção 

de mensagens transmidiáticas. A partir da análise feita, 

concluiu-se que os jogos que envolvem a temática 

bélica, e possuem vendagem expressiva, tendem a 

reproduzir determinados temas ao retratar os inimigos 

a serem combatidos e os objetivos a serem 

completados. Destacadamente o “terrorismo” e o 

“tráfico de armamentos” afloram como grandes 

ameaças indutoras de ações militares. Os jogos 

analisados em quase sua totalidade concedem ao 

jogador a opção, por vezes, a única possível, de 

controlar as forças armadas estadunidenses. Nota-se 

um alinhamento deste jogos, com grande vendagem, 

com elementos da política externa americana, 

notadamente nos discursos de “guerra ao terror” e 

defesa a princípios que fazem parte do arranjo retórico 

do país, como a defesa de valores democráticos e 

liberais. 

 

Deve-se considerar a descontextualização 

geopolítica e desumanização do conflito e dos inimigos 

desenhados como importantes características presentes 

nos jogos analisados. Como poderosas ferramentas de 

propaganda, e produtos que demandam grandes 

investimentos, seria inocente considerar como não-

intencional que várias das ficções construídas não são 

deliberadamente direcionadas, resultando em 

entendimentos rasos e maniqueístas dos interesses 

envolvidos nas ações de segurança e defesa. Apesar 

dos resultados expostos, há também produções que 

questionam os imaginários construídos, levantando 

aspectos falhos nos discursos de segurança e ações 

militares e criticando a desumanização do conflito na 

própria mídia utilizada. Estas produções possuem um 

alcance muito mais reduzido que as grandes produções, 

mas são importantes tanto pelo conteúdo com por 

exemplificarem o poder de construção de mensagens 

significativas a partir dos jogos. 

 

Por fim, a principal intenção deste trabalho era de 

abordar qual o discurso de segurança estava presente 

nos jogos que tratavam explicitamente a temática da 

guerra e possuíam expressivo alcance de público 

consumidor. Há vários pontos não abordados com a 

profundidade demandada, mas que são de extrema 

relevância para a compreensão do fenômeno dos jogos 

digitais, os quais podem ser melhor aprofundados em 

estudos futuros. Ressalta-se a importância do 

desenvolvimento de uma indústria de jogos digitais 

mais pujante no Brasil, não só pelo peso econômico do 

setor, mas também pela possibilidade de contribuição 

com produtos culturais forjados a partir de uma 

perspectiva regional. 
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